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Jalousispjæld SJD
Montage af regulering
hullet i centrum af kvadranten (2). Lejet (7) og det firkantede hul i håndtaget (4) føres ned over akselarmen (6).
Spændehåndgrebet (5) spændes til og clipsen (8) trykkes
nedover akselarmen (6).
Hele arrangement lines op med lige stor afstand til de to
flanger. Der bores fire huller i spjældsiden med kvadranten (2 + 9) som borelære. Graterne fjernes. Kvadranten
fastgøres med fire popnitter (10) fra indersiden af spjældet, således at de ikke hindrer vandringen af spjældpladerne.
Skiltene (11) for åben og lukket påsættes svarende til
spjældstillingerne.

Da spjæld af typen SJD tillader forskellige reguleringstyper, skal den valgte regulering eftermonteres. Af hensyn
til fordeling af kraftoverførslen bør en aksel nær midten
af spjældsiden vælges.

Montage af håndregulering
Håndreguleringen monteres på spjældet før dette placeres endeligt i kanalen.
Bræddebolten (1) isættes bagfra i den yderste slidse i kvadranten (2). Fra modsatte side sættes nylonskiven (3) på
bolten. Betjeningshåndtaget (4) monteres og spændehåndgrebet (5) skrues løseligt på, så håndtaget (4) kan bevæges op og ned i slidsen. Leje med firkant hul (7) isættes
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Fig. 1.

Tilslutning af motorregulering
Bemærk at spjældmotoren ikke medleveres.
Før motorreguleringen kan monteres, skal akselarmen
forlænges med den medleverede forlængeraksel.
Fjern clipsen (12) og nylonskiven (13) fra akselarmen.
Placér forlængerakslen (14) på akselarmen så det ene hul
går i indgreb med styretappen (15). Kontrollér at positionen af ridsen (17) på forlængerakslen stemmer overens
med spjældstillingen. Fastspænd akslen med pinolskruen (16).
Motorreguleringen monteres efter den til spjældmotoren
medleverede dokumentation.

Vigtigt: Motorreguleringen skal monteres således at
skævvridning af spjældet undgåes.
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Fig. 2.

Yderligere information
En uddybende montage- og vedligeholdelsesvejledning
for SJD spjæld kan rekvireres ved henvendelse til Novenco.
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