
1. Your automatic window opener is not suitable for
use where temperatures will exceed 50°C/122°F.

2. Ensure that your greenhouse window is able to
open and is not obstructed otherwise damage could 
occur.

A. Maximum window opening approximately 45 
cm/18”.

B. Maximum opening at 30°C/86°F depending on ad-
justment and load.

C. Suitable for greenhouse vents weighing up to 
15kg/33lb.

D. Your automatic window opener can be adjusted to 
open at temperatures in the range I5°-25°C/ 60°-
77°F’.

See � g. 2.
1. Cylinder
2. Piston rod
3. Cylinderhousing / threading ring
4. Push-rod
5. Little hairpin
6. Big hairpin (only fpr special purpose)
7. Arm K
8. Arm L
9. Sill bracket

 10. Window bracket
 11. Clamps
 12. Pullback spring
 13. Thermometer
 14. Thermometer cover

Lubricate all movable parts with a light oil after � tting, 
each Spring and as required during the Summer. Apply 
petroleum jelly to the cylinder thread occasionally.

It is recommended that your window opener - or at least 
the cylinder - is removed from your greenhouse for the 
Winter. Store it in a dry place and do not forget to lu-
bricate particularly the piston rod before remounting in 
the Spring. Check that the piston rod moves smoothly.

:
Your automatic window opener is guaranteed for a 
periode of 1 year from the date of purchase provided 
that it has been � tted an maintained in accordance with 
the instructions.

1. Check that the greenhouse window opens freely and 
is not obstructed.
Remove existing casement stays and arms from the 
window and frame.

2. Fit the opener onto the window and its outer
frame.
2a. On most greenhouses made out of aluminium 

Fitting is done using the enclosed clamps (11) 
– se Fig.3. Fit one clamp loosely onto the win-
dowbracket (10) of the opener using the en-
closed screws. Choose the most suitable holes 
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1. De opener mag niet warmer dan 50°C worden.
2. Flet raam dient altijd geopend te kunnen worden, 

het mag niet geblokkeerd worden.

A. Maximale opening van het raam ca. 45 cm. 
B. Maximale opening bij ca. 30°C afhankelijk van in-

stelling en belasting.
C. Kan bewichten tot 7 kg heffen.
D. Beginnende raamopening instelbar tussin 15°-

25°C.

Zie � g. 2.
 1. Cilinder
 2. Zuigerstang
 3. Cilinderhuis / ring met schroefdraad
 4. Duwstang
 5. Kleine splitpen
 6. Grote splitpen (alleen voor speziale toepassing)
 7. Arm K
 8. Arm L
 9. Drempelhaak
 10. Raamhaak
 11. Klemmen
 12. Terugtrekveer
 13. Thermometer
 14. Thermometerhuls

Smeer alle beweegbare onderdelen met dunne olie na 
de montering ieder voorjaar en een paar keer in de loop 
van de zomer. De schroefdraad van de cylinder moet 
met vet of vaseline gesmeerd worden.

Demonteer de opener helemaal of alleen de cylinder, 
als dat gemakkelijker is.
Berg hem op op een droge plaats gedurende de winter.
Denk er aan de opener te smeren voor de montage het 
volgende voorjaar, in het bijzonder de zuigerstang en de 
schroefdraad van de cylinder. 
Controleer, of de zuigerstang gemakkelijk heen en te-
rug glijelt.

Wanner de opener op de juiste wijze gemonteerd is en 
gebruikt wordt, wordt er 1 jaar garantie gegeven.

1. Controleer, of uw raam vrij en ongehinderd ge-
opend en gesloten kan worden. 

 Verwijder de bestaande vensterhaak en pen van het 
raam en het kozijn.

2. Monteer de raamopener op het raam en het kozijn.
2a. Bij het overgrote deel van de kassen is dit ge-

maakt van aluminium.
 Het monteren doet u met de bijgeleverde 

klemmen (11) — zie Fig. 3. Monteer met de 
bijgeleverde schroeven losjes een klem op de 
raamhaak (10) van de raamopener. Kies de 
meest geschikte gaten op de kozijnhaak van 
de raamopener en monteer de tweede klem 



on the sillbracket of  the opener and � t the sec-
ond clamp onto this. Make sure that the upper 
edge of  the sillbracket is as close as possible to 
the edge of the windowsill.

2b. For greenhouses made out of wood, get some 
screws for wood – and then follow our instruct-
tions outlined under pos. 3-4-5-6 

2c. On aluminium-greenhouses where our clamps 
do not � t, read the manual supplied by the 
greenhouse manufacturer – and then follow 
our instructions mentioned under pos. 3-4-5-6 

3. Insert the piston rod (2) on the cylinder (1) into the 
push-rod (4), and align the hole at the end of the 
piston-rod  with Hole A in the push-rod, and lock it 
by inserting the small hairpin (5) – see Fig.5.

4. Tighten the sillbracket of the opener onto the cen-
tre of the windowsill – see Fig.6.

5. Tighten the windowbracket onto the windowframe 
right above the sillbracket. The window must re-
main closed during this operation.

6. Open the window just enough to allow the thread 
on the cylinder to catch the thread inside the cyl-
inder housing (3). Then wind the cylinder on until 
equally much of the cylinders thread is visible on 
either side of the cylinder housing – see Fig.7.

7. Check if  the window can open freely as much as the 
opener allows it to. If  not, the opening width of the 
window opener should be reduced.

A. The opening width can be obstructed at a width 
of 32 cm  (appr. 12½”) by inserting the big hairpin 
into hole C on the arm called K (7) and locking the 
push-rod to the piston-rod using hole B.

B. By assembling the piston-rod and push-rod in hole 
B, a small reduction of the opening width is gained, 
at the same time as the start-opening temperature is 
delayed. If  the thread of the cylinder has just been 
entered a few rounds into the cylinder housing –
and the locking is made using hole B – the opener 
begin opening at appr. 28°C. 

 

Draw back the thermometer cover (13) without turning 
it and without removing it completely from the thermo-
meter. See Fig 8.
Read the thermometer and put back the cover. The 
thermometer must always be protected by the cover as it 
does no stand light very long.
In order that your vent control should start opening the 
window at a different temperature, adjustment can be 
made by turning the cylinder:

One complete turn corresponds to approximately 
0,5°C/1°F.

daarop. Zorg ervoor dat de bovenste rand van 
de kozijnhaak zo dicht mogelijk aan de rand 
van het raamkozijn komt te liggen.

 2b. Gebruik bij houten kassen houtschroeven 
en volg de instructies uitgelegd bij punt 3-4-5-
6.

 2c. Als onze klemmen niet passen bij alumi-
nium kassen, lees de gebruiksaanwijzing van 
de fabrikant – en volg daarna onze instructies 
genoemd onder punt 3-4-5-6.

3. Plaats de zuigerstang (2) op de cilinder (1) in de 
duwstang (4), plaats het gat aan het einde van de 
zuigerstang voor gat A in de duwstang en borg het 
met de kleine splitpen (5) – zie Fig. 5.

4. Draai in het midden van het raamkozijn de raam-
haak van de raamopener goed vast – zie Fig. 6.

5. Draai vlak boven de kozijnhaak de raamhaak goed 
vast op het raamkozijn. Het raam moet tijdens deze 
werkzaamheden gesloten blijven.

6. Open het raam net genoeg zodat de draad op de 
cilinder in de draad van het cilinderhuis (3) kan 
grijpen. Verdraai dan de cilinder totdat er aan beide 
zijden van het cilinderhuis evenveel draad zichtbaar 
is – zie Fig.7.

7. Controleer of bij gebruik het raam over het hele be-
reik van de raamopener vrij kan bewegen. Zo niet, 
verminder dan de uitstelopening van de raamope-
ner.

A. De uitstelopening kan worden beperkt tot 32cm 
door de grote splitpen in gat C op arm K (7) te 
plaatsen en de duwstang aan de zuigerstang te be-
vestigen door gat B te gebruiken.

B. Door de zuigerstang en de duwstang in gat B te 
monteren, wordt de grootte van de opening ver-
kleind en tegelijkertijd wordt de begintemperatuur 
voor het openen de begintemperatuur verhoogd. 
Als de draad van de cilinder slechts een paar slagen 
het cilinderhuis is ingedraaid – en de bevestiging is 
bij gat B gemaakt – dan zal het openen bij ongeveer 
28°C tot stand komen. 

Trek de thermometerhuls (13) naar achteren zonder 
hem te draaien en helemaal van de thermometer af de 
trekken. Zie  g. 8. Lees de stand van de thermometer af 
en zet de huls weer op zijn plaats. De huls dient altijd op 
de thermometer te zitten, aangezien deze niet tegen licht 
gedurende al te lange tijd kan 
Wilt u, dat de opener verder of  minder ver opent bij de 
gemeten temperatuur, draait u de cylinder.

Een maal draaien is ongeveer 0,5°C. Verder dient u er op 
attent te zijn, dat de temperatuur in dezelfde kas tame-
lijk veel kan variëren, ook bij verschillende ramen.


