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Säädettävä jousisarana – 216

Asennusohje
• Sarana toimitetaan koottuna: karmilehti, tappi ja ovilehti, lukitusruuvi ja pidätinruuvit pussissa
• Huomaa, että sarana kantaa saranatapin alapäästä, karmiputken sisältä, jossa on rasvattu laakeri
• Saranan keskiosassa oleva rasva on tarkoitettu vaakasuorien voimien laakerointia varten
• Saranan alapäässä on korkeuden säätöruuvi, jolla varmistetaan laakerin kantavuus. Korkeutta voidaan säätää ruuvilla max 3 mm.
• Saranan alapäähän voidaan korkeuden säätöruuvin asemasta laittaa myös rasvanippa erillistilauksesta
• Asenna saranat ruuveilla oveen ja karmiin. Varmistu, että saranoiden akselilinja on kaikilla saranoilla sama.
• Asenna saranalehdet siten että saranatappi on karmiosassa paikallaan. Lopuksi nosta ovi paikoilleen.
Jousen viritysohje
• Tarvittavat työkalut: 2,5 mm kuusiokoloavain, 5 mm kuusiokoloavain, virityksen aputappi (mukana pakkauksessa).
• Varmista oven virheetön ja kevyt sulkeutuminen ennen jousen säätöä
• Varmistu myös, että kaikissa saranoissa saranan ylä- ja alaosa ovat irti toisistaan min. 05 – 1 mm
• Jousta säädetään (oven ollessa kiinni) saranan päältä 5mm kuusiokoloavaimella Nuolen osoittamaan suuntaan. 
• Säädä ensin 2 x 1/4 kierrosta, jos se ei riitä, lisää ¼ -osakierros. 
• Aputapin avulla voi saranan virittämisen aikana kuita saranatapin väliasentoon apureiästä.
• Ovi sulkeutuu 3 x ¼ - osakierroksen virityksellä, mutta suuremman sulkeutumisvoiman tarpeessa voidaan virittää vielä lisää maksimissaan. 1,5 kierrosta eli 6 x ¼ -

osakierrosta.  Liiallinen jousen virittäminen rikkoo jousen. Uusia saranoita voi tilata valmistajalta.

Saranan osat
• Ovilehti
• Karmilehti, jossa sisällä jousi ja laakerointi
• Tappi, jonka voi irrottaa 
• Lukitusruuvi m5 x 6
• Saranan korkeuden säätöruuvi
• Rasvanippa (erillistilauksesta)
• Materiaali: teräs + zn, vaihtoehtona maalaus

Saranan toiminta
• Sarana on kuulalaakeroitu pitkäaikaisen ja varman toiminnan 

takaamiseksi
• Saranan korkeutta voidaan säätää (max 3 mm)
• Sarana on varustettu jousella, joka vetää oven kiinni
• Jousi on säädettävissä saranan yläpuolelta kuvan mukaisesti
• Saranaa on vasen ja oikeakätistä. 
• Saranoita asennetaan 2 – 4 kpl / ovi, oven painosta riippuen

VK OK

Jousen kiristyssuunta

http://www.finnhinge.com/

