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Vädringsluckan
Placering & förberedelser
Vädringsluckan kan monteras både i taket och på växthusets långsida. Eftersom monteringen är
mellan bågarna så kan ni följa samma beskrivning för montering på sidan.
Det finns vissa för och nackdelar med de olika placeringarna

Vädringsluckan i taket
•
•
•
•
•

Vädringsluckan på sidan

Ger maximal ventilation
Är inte i vägen för plantorna
Är svårare att montera
Försvårar avtagning av plast för vintern
Är känsligare för vind & snö

•
•
•
•
•

Något sämre ventilation
Enklare att montera
Enklare att låsa vid storm
Enklare när man monterar takplasten
Är tåligare för vind & snö

Vädringslucka på gavel
Vädringsluckan kan också med enklare modifieringar monteras på växthusets gavel. På växa 5 får
den plats bredvid dörren och på övriga modeller kan den monteras på en stängd gavel. Det följer
inte med tillräckligt med trä för att montera på gaveln så önskar ni montera här behöver ni
komplettera ert vädringsluckepaket med “Monteringssats gavel” eller köpa egna reglar på
brädgården.

Montera luckan utan plasten på taket
Det går att montera luckan med plasten kvar på taket - men det försvårar monteringen - så vi
rekommenderar att ta av eller rulla undan takplasten innan ni monterar luckan.

Ej på första/sista bågparet
Då luckan skruvas på bågarna så försvårar luckan monteringen av gavelplast och takplast om
luckan sitter på första eller sista bågparet. Välj hellre ett bågpar som inte har gavel för
montering av luckan

Verktygslista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bra stege som står utan att luta mot stommen
Kraftig skruvdragare
Borr 6mm
Bits T20, T30
Häftpistol
Såg
Tumstock eller måttband
2st kraftiga tvingar
Spårskruvmejsel
Tång eller polygrip
Nyckel eller hylsa

Montera ytter-ramen
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Skruva fast de båda sidoreglarna D20 86cm långa med de långa självborrande skruvarna.
Förborra reglarna för att förenkla montering.
Reglarna ska sticka upp ca 20mm ovanför rören.
Använd 4st långa självborrande skruv för varje regel och
mät noga så att reglarna hamnar lika högt på bågen.
Såga av ena mellanliggaren till 140cm.
Skruva fast övre och undre mellanliggarna, D1 147cm och D1 140cm. Använd 70mm träskruv 2st per fog på
den övre, 2st vinkeljärn till den undre.
Den övre mellanliggaren ska monteras
15mm ovanför sidoreglarna.
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Montera takplasten
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Montera takplasten på stommen enligt beskrivning i vanliga manualen. Se till att den är bra sträckt!
Klipp upp takplasten i mitten av luckan och ut mot de 4 hörnen.
Vik ner de fyra uppklippta delarna till luckans insida och kläm fast med täckbrädor på undersidan.
Den översta täckbrädan D5 108cm monteras på mellanliggarens baksida.
Skruva fast täckbrädorna med 30mm träskruv.
Var extra noggrann i hörnen så inte takplasten korvar sig.
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Skruva ihop luckan

D7 56cm
Var på ett plant underlag.
Skruva ihop luckan med 70mm träskruv i hörnen. Kontrollera vinklarna så luckan inte blir skev.
Fäst hörvinklarna med 30mm träskruv.

Den översta D9
monteras kant i kant
på luckans utsida
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Häfta fast plasten på luckan. Låt plasten sticka ut ordentligt på alla sidor,
men i överkant endast ca 3cm
Skruva på täckbrädorna och sträck plasten tills den blir trumskinnstajt.
Den övre täckbrädan (D9 147cm) skruvas kant i kant med luckans ram.
Övriga täckbrädor skruvas kant i kant med innerkanten på luckans ram.

Montera gångjärnen uppe på takramen. Vinkla dem över ramen och kontrollera att de hamnar rakt.

Montera Luckan

Lägg upp luckan på den bakre mellanliggaren. Använd 2st kraftiga tvingar för att hjälpa till att hålla
luckan på rätt plats - skruva sedan fast gångjärnen.

Förbereda Megavent fönsteröppnare
Skruva upp båda skruvarna och vänd på
fönsteröppnarens ena fastsättningsjärn

Såhär ska fastsättningsjärnen se
ut efter vändning

Montera Fönsteröppnaren
Följ instruktionerna som medföljer Megavent fönsteröppnare för att montera cylinern.
Skruva fast vinkeljärnet på den
nedre mellanliggaren på ytterramen.

ca 10mm ifrån kanten

Skruva fast fönsteröppnaren med medföljande bult i vinkeljärnet. Skruva den sedan med träskruv
och bricka på luckans insida.

Justera in fönsteröppnarens cylinder enligt instruktion som medföljer öppnaren.

Vinter/storm remmar
Montera medföljande remmar för vinter & stormsäkring.
Trä en kort rem runt remspännaren och fäst den längre remmen på luckan. OBS stormsäkring får
aldrig användas när cylindern är monterad på Megavent. Om ni vill använda remmarna måste ni
lossa på cylindern.
Cylindern måste också demonteras vintertid.

Ni kan göra en knut så långt ner på bandet som
maximal lucköppning tillåter. På så vis behöver ni
aldrig lossa bandet och har knuten som referens till
hur långt ni måste öppna banden.

