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MEGAVENT STORM
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mOnTeringsveJleDning FOr megAvenT vinDuesåbner Til 
hObbyDrivhuse
Tillykke med din megavent vinduesåbner.  J. Orbesen Teknik har siden 1981 
produceret vinduesåbnere af høj dansk kvalitet.  med et J. Orbesen Teknik-
produkt kan du være sikker på lang holdbarhed og garanti for reservedele.

prODukTDATA:
megavent er udstyret med en megeT kraftig lukkefjeder. pas på fingrene!
• megavent er ikke egnet til brug ved temperatur + 60 grader c.
• megavent åbner et vindue op til maks. 40 cm.
• megavent har en åbningskraft op til maks. 12 kg. maks. vinduesvægt 24 kg (12 

kg til vindueshængslet og 12 kg til åbneren)
• vinduet må ikke være låst eller blokeret, når megavent er monteret.

megavent består af: (foto 1)

 1: cylinder med stempelstang
 2: stempelstang
 3: lukkefjeder
 4: Fastgørelsesbeslag
 5: brede arm 
 6: smalle arm
 7: Justeringsskrue
 8: split (x 2)
 9: stormsikring (hydraulisk dæmper)
 10: montagepind 
  (bruges kun ved montage)

mOnTeringsveJleDning
vigtigt, før du går i gang.  læg cylinderen i køleskabet i 30 minutter, derefter kan 
stempelstangen skubbes ca. halvt ind når den trykkes mod en hård overflade. 

Anbring montagepinden mellem åbnerens arme, hermed bliver åbningen 
omkring 10 cm. (foto 2) 

montér stempelstangen ved at føre den ind i justeringsskruen. (foto 3)

Fastgør den modsatte ende af cylinderen og lås den med en split. (foto 4)

Fjern montagepinden.

megavent er nu klar til montering på drivhusvinduet.

mOnTering på DrivhuseT
vigtigt, før du går i gang: hvis de medsendte skruer ikke passer til dit drivhus, find 
da egnede skruer til fastgørelsen. 

placer megavent på vinduesrammen og karmen. Den smalle arm skal vende ud 
mod ruden og være parallel med ruden. (foto 5 & 6)

beslaget på den smalle arm skal fastgøres på vinduesrammen så den smalle arm 
er parallel med vinduet. beslaget på den brede arm skal fastgøres på karmen.
Før beslagene gøres fast: Drej justeringsskruen indtil armene åbner sig så meget, 
at begge beslag passer til hhv. vinduesramme og til karm. 

vigtigt: kontrollér at beslagene vender bedst muligt i forhold til ramme og karm. 
megavent må ikke sidde som vist på foto 7.

vigtigt: megavent er konstrueret så den kan bruges på alle vinduer. 
Fastgørelsesbeslagene til vinduer og karme kan let skrues af og vendes for anden 
tilpasning.  beslagene vendes ved at skrue de to kærvskruer ud. (foto 8-9-10)

Fastgør beslagene med egnede skruer.
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skru justeringsskruen halvt ud.
nu låses stempelstangen i justerskruen med den anden split* .
vigtigt: splitten skal gå gennem den rille der er yderst på stempelstangen se foto 11 
så den låser begge veje. løft vinduet med den ene hånd indtil hullet i justeringsskruen 
flugter med rillen i stempelstangen og indsæt splitten. (foto 12)

*er det meget varmt vil cylinderen være begyndt at arbejde og stempelstangen kan 
være skubbet så langt ud at splitten ikke kan monteres. så er det  nødvendigt igen at 
afkøle cylinderen i køleskab, skubbe stempelstangen halvt ind, før splitten kan placeres 
korrekt.

megavent er nu klar til brug og vil begynde at arbejde.

Justering af temperaturen i drivhuset
vigtigt: ved justering: løft vinduet med den ene hånd, så belastningen på 
justeringsskruen mindskes og drej dernæst på skruen.

Ønskes lavere temperatur: Justeringsskruen skrues længere ind i beslaget. 

Ønskes højere temperatur: Justeringsskruen skrues længere ud ad beslaget.

generelT
veDligehOlDelse
smør alle bevægelige dele også stempelstangen med olie én gang om året.

gArAnTi
vi giver 2 års garanti på åbnere der er monteret korrekt og brugt efter vores anvisninger.
i tilfælde af spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

J. Orbesen Teknik
esterhøjvej 57
Dk 4550 Asnæs

www.orbesenteknik.dk eller  
www.greenhouse-vent-opener.com

vi ønsker dig god fornøjelse og stort udbytte med megavent.
t


