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Til hamingju með nýju VELFAC gluggana og hurðirnar. 

Við erum viss um að þú munt hafa ánægju af þeim í mörg ár. Okkar gluggar og hurðir eru heilbrigð 
samblanda af hefðbundnu handverki og nýjust framleiðslutækni. Það gefur gæðavörum, sem með smá 
umhyggju halda sér fallegum og góðri virkni ár eftir ár. Lesið þessvegna þessar leiðbeiningar og farið eftir 
þeim fáu leiðbeiningum sem við gefum út, frá margra ára reynslu af gluggum. 
 
Lesið innihaldslistann. Á fyrstu blaðsíðunum af notkunarleiðbeiningunum finnur þú góð ráð um innanhús loft, 

fyrirbyggjandi aðgerðum við innbroti, orku og móðu. Einnig finnur þú hér upplýsingar um ábyrgð og meðferð á VELFAC 
gluggum og hurðum, en samt gæðastaðla fyrir allan gluggaiðnaðinn. 

 

 á bls. 11 er yfirlit um fagorð, sem þú gætir haft ánægju af að þekkja, þegar þú lest blaðsíðurnar um þina 
glugga 

 Bls 11 setur þig einnig í stand til að  sjá hvaða gluggakerfi húsið þitt hefur. Það er þarft að vita þegar þú 
setur þig inní það hvernig þínir gluggar virka. 

 Bls 12-27 lýsa því í smáatriðum hvernig þú daglega meðhöndlar þína glugga og hurðir. Hér getur þú 
einnig séð  hvernig þú getur framkvæmt smávægilegar stillingar af t.d. Viðnámsbremsu ásamt yfirliti af 
hvernig á að smyrja glugga og hurðir. 

 

Hafir þú einhverjar spurningar sem þú finnur ekki svar við í bæklingnum, þá er þér velkomið að hafa samband 
við okkur. 
 
 
 
 
 
 
Kær kveðja 
VELFAC A/S 
 

 



Líf, ljós og vellíðan með VELFAC gluggum 

Við verðum í góðu skapi, við fáum meiri orku og líður betur, þegar við erum umvafin birtu! VELFAC glugginn 
er þekktur fyrir sína nettu prófíla, og þar af leiðandi er upplifunin sú, að þú færð alltaf mesta mögulega magn 
dagsljóss inn um gluggann; jafnvel á dimmum janúardegi.... 
 
Heimilið á að vera skemmtilegur staður að vera á - Það er hér sem við afstressumst og söfnum orku. Í raun 
og veru eiða flestir um 16 tímum á sólahring heima hjá sér, jafnvel á virkum dögum. Þess vegna er 
nauðsynlegt að við bjóðum birtunni inn. 
 
En við þurfum einnig að sjá til að umhverfið innandyra geri gagn svo að við þrífumst. Þetta getur þú gert 
með að: 
 
 lofta út ( gegnumtrekkur) að minnsta kosti þrisvar á dag í 5-10 mínútur í senn, einnig í rigningu. 
 stilla hitann þannig að hann sé um 20-22°C allan sólahringinn. 
 sjá til þess að það sé gott loftflæði innandyra - láttu t.d. innihurðir standa opnar.  
 
VELFAC er meðlimur af Danski Indeklima Mærking, sem er sjálfstæð stofnun sem hefur að leiðarljósi 
að betrumbæta loft innandyra í byggningum við að: 
 
 að útvega framleiðendum upplýsingar til að þróa vörur, sem taka tillit til lofts innan dyra 
 að útvega neytendum upplýsingar til að velja vörur sem taka tillit til lofts innan dyra 
 að útvega öllum upplýsingar til að eiga auðveldara með að skilja, hvernig vörur hafa áhrif á loft 

innandyra.  

 



Öruggt og tryggt heimili. 
 
Að meðaltali eru um 10 innbrot á sólahring. Það skiftir máli að tryggja sig fyrir að óboðnir gestir komist inn og 
með VELFAC gluggum ertu á réttri leið. 
 
Gluggar eru veikustu punktar heimilisins og stór hluti innbrota fer þannig fram að innbrotsþjófurinn, tekur 
glerlistana af og tekur rúðuna úr. Þínir VELFAC gluggar einkennast við að glerlistinn er að innan verðu og ekki 
hægt að fjarlægja utan frá. Fyrir innbrotsþjófinn er oft aðeins ein lausn og það er að brjóta rúðuna. En 
hörðustu innbrotsþjófar kjósa að vinna hljóðlega, þannig að ef eini möguleikinn er að brjóta rúðuna, þá láta 
þeir það ógert að fara inn. 
 
ATH: Verið vakandi yfir því að það viðurkenna ekki öll tryggingafélaög innbrot þar sem glugginn hefur verið 
stilltur á næturopnun er brotist var inn. 

Stoppið þjófinn áður en hann brýst inn. 
 
 Látið líta út eins og einhver sé heima, þegar 

þú ert heima. 
 Biðjið nágrannana að líta eftir heimilinu og 

nota ruslatunnuna þegar enginn er heima 
 Setjið upp útiljós með skynjara 
 Setjið verðmæti þar sem ekki sést til þeirra 

utanfrá. 

Glerlistar sitja að innanverðu í VELFAC gluggum. 
Það þýðir að þjófurinn getur ekki tekið glerlistana 
úr til að komast inn. 
 
Fáið góð ráð og hugmyndir að þjófatryggingu. 



Orka og umhverfi með VELFAC gluggum 

Til að minnka orkunotkun þína, gildir það first of fremst að velja gluggaframleiðanda með gott Eref-gildi. 
(orkuinnskot). Eref-gildið reiknar nefnilega bæði, þá orku sem kemur innum gluggana í formi ókeypis 
sólarhita og dregur frá það hitatap sem fer út um gluggana. 
 
Grannur ramminn í rammahönnuninni, sem er einstakt við VELFAC glugga, gerir það að verkum að okkar 
gluggar hafa allt að 50% stærri glerflöt en aðrar gluggategundir. Þess vegna hafa okkar gluggar eitt af 
markaðsins bestu Eref-gildum. Þú færð bæði mikið af birtu, ókeypis sólarhita og mikið orkusparandi glugga 
þegar þú hefur valið VELFAC. 
 
VELFAC og umhverfið. I samvinnu við Teknologisk Institut höfum við greint áhrif VELFAC á umhverfið frá 
vöggu til grafar. Niðurstaðan er fundin út frá umhverfisstefnu, sem byggir á UMIP-kerfinu ( Udvikling af 
Miljøvenlige Industri produkter) eða þróun á umhverfisvænum iðnaðar vörum. Hægt er að finna stefnuskrána 
á: www.VELFAC.dk. 
 
VELFAC orkureiknir. Það kostar lítið meira í hita að hafa valið glugga í stað múrvinnu - en hver getur séð 
fyrir sér hús án glugga? Á okkar heimasíðu www. VELFAC.dk finnur þú orkureiknin okkar, þar sem þú getur 
reiknað út, hversu lítið orkutapið er í þinum VELFAC gluggum. 

 

Í VELFAC glugga er ramminn festur 

utaná karminn. Niðurstaðan er grennri 
rammi og mun stærri glerflötur sem 

hleypir inn allt að 50% ókeypis 
sólarhita og mun meiri birtu inn í 

rýmið en aðrir gluggar. 

VELFAC eru fyrsta danska 

gluggakerfið með umhverfisstefnu. 

VELFAC gluggar hafa eitt af 

markaðsins bestu Eref-gildum og þar 
af leiðandi gott val orkusparandi séð. 

Lesið meira um Eref-gildi á 
WWW.VELFAC.dk/privat/

minimalt_energiforbrug 



Þrif og smurning. VELFAC gluggar og hurðir eru stórt séð viðhaldsfríir. Þó ætti að þrífa læsingar, 
smyrja og lamir að fá nokkra dropa af olíu einu sinni til tvisvar á ári. Gluggar og hurðir sem eru mikið 
notaðir ætti að smyrja oftar. 
 
Best er að þrífa rúður, ramma og karm með rökum klút eða bursta með volgu sápuvatni. Mjög gott er 
að nota mildann uppþvottalög eða mildann hreinsilög án sleipuefna eða uppleysiefna. För eftir límmiða 
og límrestar á gleri fjarlægist við að nudda þau af með klút sem díft hefur verið í spritt. Séu för eftir 
sogskálar, getur þú fjarlægt þau með að nota hreinsilög sem er hugsaður firir glerhellur. 
 
Gluggaramminn er úr áli. Hann er æskilegt að þrífa nokkrum sinnum á ári — Gott er að gera það að 
vana að þrífa álrammann þegar gluggarnir eru þrifnir. Rákir frá glerlista geta kallað á auka nudd ef þær 
eru ekki þrifnar fljótlega af. Ef útfelling frá steypu í nýbyggingu sest á rúðuna eða á álrammann, þá 
þarf að þvo það strax af, annars getur rammi og gler orðið matt. 
 
Skemmdir á álramma hafa ekki áhrif á styrkleika álsins, þar sem ál myndar fljótt oxideringu á yfirborð 
og hindrar þar af leiðandi tæringu og myndun svokallaðs hvítriðs. Smárispur á álramma er hægt að 
laga með að lakka í sárið, en það má alltaf gera ráð fyrir smá litamun. 
 
Trékarmurinn er úr norðurevrópskri furu, sem er yfirborðsunnin og málað með vatnsmálningu eða 
lakkað. Karminn á að þrífa reglulega. Þéttilistim og glerlistum er haldið hreinum með að þurka af þeim 
með rökum klút eða klút með mildum hreinsilegi. 
 
Til að viðhalda ábyrgð og tryggja endingartíma, á að gera við rispur á yfirborði að utan sem að innan. 
Við mælum með að yfirborð glugga og hurða sé athugað ca. annað hvert ár. Við viðgerð eða að karmur 
sé málaður, sé notuð vatnsmálning. Varist að málning fari á glerlista og þéttilista 

Góð ráð um viðhald á VELFAC gluggum og hurðum 

 

Harpiks. Timbur er náttúruafurð sem inniheldur harpiks. Hægt er að fjarlægja harpiksdropa með að 
þurka varlega yfir með klút sem hefur verið vættur í spritti — nuddið ekki of fast, það virkar betur að 
þurka létt yfir og oft. Munið að þurka strax á eftir með rökum klút. Stærri harpix útfellingar mega sitja 
aðeins lengur eða áður en það byrjar að kristallast, hægt er að skafa það af og þurka svo yfir með 
spritt vættum klút 
 



Móða á gluggum 
 
 
 
Móða kemur af sér sjálfu þegar rakur hiti og kuldi mætast. Flestir hafa upplifað það á speglinum á 
baðherberginu, en móða getur líka sest á glugga. 
 
Vertu ánægður með móðu að utanverðu. Einu sinni sat móða eingöngu á gluggunum að innanverðu. En 
á seinni árum upplifa margir að móða getur einnig myndast á rúðunni að utanverðu, sérstaklega á  nóttunni 
og snemma á morgnana. Móða að utanverðu þýðir að rúðan einangrar í topp. Einangrun rúðunnar er 
einfaldlega það öflug, að það er köld rúða sem mætir köldu lofti að utan og í framhaldi myndast móða - eða 
tár á rúðunni eins eins og það kallast stundum. Móðan hverfu eftir því sem lofthitinn hækkar, þegar tekur að 

líða á morguninn. Tár á rúðunni að utanverðu er með öllu hættulaus og hefur eingöngu áhrif á útsýnið. 
 
Losaðu þig við móðu á rúðum að innanverðu. Falli móða á gluggann að innanverðu eða glugginn grætur, 
ættir þú að gera eitthvað í því. Móðan myndast þar sem rakt loft að innanverðu mætir kaldri rúðunni og 
myndar raka sem sest á rúðuna. Þetta er merki um að það sé of mikill loftraki, sem orsakast af lélegum 
loftskiftum. Mikill innanhúsraki er óhollur fyrir bæði fólk og glugga. 

 
Það eru þrjár leiðir til að minnka áhættuna á móðu innan á rúðum:    

                                                                   
 - Lofta út (gegnumtrekkur) að minnsta kosti þrisvar á dag í 5-10 mín, einnig í rigningu.                                     
 Stilla hitann þannig að hitastigið sé um 20-22°C                                                                                                

- 
  Sjá til þess að það sé góð lofthringrás allsstaðar – t.d. hafa innihurðir opnar. 

 
 

 
 
Vissir þú.  

Að í nýbyggðum húsum þarf að lofta meira út fyrsta árið en í eldri húsum, á einnig við um viðbyggingar. 
Að fullorðin manneskja eða meðalstór hundur gefa frá sér ca. 2 lítra vatns í formi raka á sólahring í formi 

útgufunar. 
Að pottaplöntur gefa frá sér mikinn raka. 
Að rakavandræði aukast þegar stofuhiti er lækkaður og minnka þegar hitinn er hækkaður. Þó svo um 

skemmri tíma sé að ræða 



Gæðastaðlar fyrir gluggabransann 
 
 
Hjá VELFAC lifum við fyrir að okkar gluggar og hurðir standist væntingar þínar. Okkar háu gæðakröfur og öll 
okkar framleiðsla fer fram á fullum hug om að hlutirnir séu gerðir rétt – strax í upphafi. 

 
Eins og margir gluggaframleiðendur er VELFAC A/S meðlimur brancheforeningen VinduesIndustrien. 
Samtökin hétu áður VSO, voru stofnuð 1977 sem samtök til að halda utan um danskan framhliðaarkitektúr. 
 
VinduesIndustrien hafa sett framm lágmarkskröfur um gæði og hönnun glugga til gagns fyrir neytendur. 

Einnig hafa samtökin skilgreint hvað, þú sem notandi getur samþykkt sem ójöfnu á yfirborði glugga, sem 

framleidd eru úr náttúruafurðum: ál, timbur og gler. 

Ál                

Samkvæmt VinduetsIndustri tæknilegu ákvörðunum um ál, er að yfirborðsgalli sem er ekki sýnilegur í þriggja 

metra fjarlægð sé ásættanlegur - yfirborðið má ekki meta er sólin skín beint á það. 

Timbur                               

Timbur er náttúruafurð sem er oft mjög ólík. Við setjum miklar og strangar kröfur á byrgja okkar með 

karmtré til að ná fram miklum gæðum, sem við getum staðið við. 

Við yfirboðrsvinnum sjálf trékarmana, þar sem farið er eftir reglum frá VinduetsIndustrien og viðeigandi 

gæðaeftirliti, Dansk Vinduets Certificering (DVC).  Hér kemur fram að  

 allir fletir eiga að vera meðhöndlaðir með málningu eða lakki 

 Fletir, kantar og föls eiga vera eins á litinn og með sama glans og samt vera sléttir að koma við 

 Þar sem timbur er náttúruafurð, getur komið fram mismunur í strúktúr og glans, vindrispur og önnur 

venjuleg timbur frávik ( t.d. í sambandi með kvista) 

 Timbur inniheldur harpix. Fyrstu 3-4 árin getur harpix leitað upp á yfirborðið og krystallast á 

trékarminum. Sjá umfjöllun um harpix á bls. 6 

 

    Vinduetsindustrien er 

fagiðnaðarsamband sem hefur umsjón 
með dönskum gluggaframleiðendum 

sem meðlimum. VELFAC gluggar og 
hurðir uppfylla að lágmarki þær 

tæknilegu kröfur sem 

Vinduetindustrien setur. 

DVC ( Dansk Vinduets Certificering)  

Hefur eftirlit með að viðeigandi 
fyrirtæki fari eftir kröfum 

VinduetsIndustri tekniske 
bestemmelser. 

Þar sem timbur er náttúruafurð, getur 

alltaf komið fram mismunur í strúktúr 
og glans, vindrispur og önnur eðlileg 

frávik — eins og kvistar. 



VindesIndustrien bendir á að viðhalds millibil af trékarmi, á sérstaklega við  gluggafronta sem snúa í 
suður með sérstaklega sterkri sól og sjávarlofti, eða þar sem mjög mikilla rakaáhrifa herbergismegin, 
þarf að aðlaga aðstæðum. Þar af leiðandi mælum við með því að yfirborð gluggans sé athuguð ca. 
Annað hvert ár og jafnvel væntanlegt niðurbrot lagað. 
 
Rúður.                     
Eins og allir aðrir gluggaframleiðendur framleiðir VELFAC ekki sjálfir rúðurnar, en kaupa þær hjá 
rúðuframleiðanda. Þess vegna erum við neydd til þess að fara eftir reglum glerframleiðandans um hvað 
er krefjanlegt sem galli. Fyrir rúðubransann gildir: 
 
Óhreinindi og rispur. Gler er náttúruafurð, og þó svo að það sé framleitt með nýustu og 
tæknilegustu aðferðum, getur alltaf komið fram smá mismunur í gleri. Óhreinindi í gleri og rik og rispur 
á innrihlið rúðunnar verða að samþykkjast, þegar þær eru undir ákveðnu máli. Fagmaður frá 
Glasindustriens publikation ― einangrunarglersin sýnilegu gæðii‖ (mars 2003), um það hvort rúðan sé 
gölluð. 
 
Litamunur. Venjulegt gler sem notað er í einangrunargler upplifist yfirleitt sem glært gler - en er í 
raun og veru grænt. Liturinn stjórnar birtugegnumstreyminu og þar af leiðandi geta tvö gler af sömu 
gerð, með mismunadi þykkt virst vera mismunandi að lit — Við þessu er ekkert hægt að gera. 
 
Hita spenna í rúðu vegna óreglulegrar hitavirkni getur sprengt rúðuna, sem ekki inní ábyrgð. 
Þess vegna er óæskilegt að: 
 - líma límmiða, veggspjöld eða skilti á rúðuna 
 - mála rúðuna að hluta til eða til fulls 
 - líma plastfilmu eða sólfilter á rúðuna 
 - blása heitu lofti á rúðuna með t.d. hitablásara eða með sterkan ljóskastara upp við glerið. 



10 árá ábyrgð - hvað felst í ábyrgðinni? 

Ábyrgðin dekkar framleiðslu– og hráefnisgalla sem hægt er að taka tillit til innan 10 ára frá 
afhendingartímanum — Útidyrahurðir þó aðeins með 5 ára ábyrgð.  
 
Ábyrgið tekur ekki yfir galla sem orsakast vegna rangrar ísetningar, skort á eða ónógri umhirðu eða rangri 
umhirðu. Ranga ísetningu ber að kvarta til þeirra sem settu glugga og hurðir í húsið. 

 



 

Hvaða gluggatýpu ertu með? 

 

Við spyrjum af því að það er nauðsynlegt að vita hvaða týpa glugginn þinn er, þegar þú setur þig inní 
hvernig gluggarnir þínir virka. 
 
VELFAC 200i gluggar opnast út á við. Þegar þú opnar gluggann opnast allur álramminn út á við. 
 
VELFAC 400i gluggar opnast einnig út á við, en þú ert með hefðbundna deilingu á karmi og ramma. 
Þegar þú opnar gluggann, opnast aðeins álramminn með út meðan að ál-karmurinn verður kyrr. 
 
VELFAC 100 gluggar opnast inn á við. 

Fagheiti glugga og hurða 



VELFAC 200i Toppstýrður gluggi 

Gluggin opnast við að hanfangi er snúið lóðrétt upp og að ýta 
gluggarammanum út. Glugginn opnast að neðanverðu, og því 
meira sem hann er opnaður, jú meiri loftun á sér stað að 
ofanverðu. 
 
Viðnámsbremsa stillist við að herða á 
viðnámsbremsuskrúfum beggja vegna í hlið gluggans með 4 
mm. Sexkant lykli (1). Það er nauðsynlegt að passa að 
skrúfurnar séu hertar jafnt báðum megin, annarts getur 
myndast skekkja í gluggarammanum. 
 
Viðhald. Halda renniskinnum hreinum með að þurka af þeim 
með klút. Þær má ekki smyrja, það eykur líkurnar á að 
óhreinindi safnist í þeim. 



VELFAC 200i Topphengdur gluggi 

 

Glugginn opnast við að snúa handfangi upp á við og ýta 
gluggarammanum út. 
 
Ef glugginn er settur í sem neyðarútgangur, mun hann 
haldast opinn sé hann opnaður upp á gátt, með læsingu í 
vinstri hlið (1). 
Áður en hægt er að loka glugganum aftur þarf að lyfta 
læsipinnanum up af haki sem hann grípur í. 
 

 

VELFAC 200i Fastur gluggi 

 Gluggann er ekki hægt að opna og þarf þarf af leiðandi 
hvorki að smyrja eða stilla. 
 
Ef þú vill frekar glugga sem hægt er að opna, er hægt 
að breyta föstum glugga í opnanlegan. Hafið samband 
við þjónustuaðila um nánari upplýsingar. 



VELFAC 200i Hliðarhengdur gluggi 

 

 

Glugginn er opnaður með að handfangi er snúið upp á 
við og gluggaramma ýtt út. Glugginn opnast í 90° vinkil 
og er útbúinn viðnámsbremsu. Glugganum er lokað 
með að gluggaramminn er dreginn aftur að karmi og 
handfangi snúið niður. 
 

Tvískiftir gluggar geta verið útbúinir með ýmsum 
gerðum pósta, sjá meira um þá á bls.25 
 

Viðnámsbremsan er stillt með því að snúa skrúfunni 
sem situr í víðnámsbremmsunni við karminn með 4 mm 
sexkant lykli (1). 
 

Umhirða. Viðnámsbremsur og brautir á að þurka t.d. 
Með klút til að halda þeim hreinum (2). Rennibrautir má 
ekki smyrja, þar sem það veldur meiri rikmyndun. Við 
mælum með að ca. einu sinni á ári sé smurt í  lamir og 
handfang með smurefni sem ekki inniheldur sýru. 
Smurt er meðan að glugginn er opnaður og lokaður til 
að fá betri smurningu. 
 
  



VELFAC 200i Hliðarstýrður gluggi 

 
Glugginn opnast við að snúa handfanginu upp og 
gluggaramanum ýtt út á við. 
 

Viðnámsbremuna er hægt að stilla með að snúa 
skrúfunni í viðnámsbremsunni ofan á rammanum með 4 
mm sexkant lykli (1). 
 

Þrif. Þegar glugginn opnast 90°, myndast rifa 
hengslamegin þannig að hægt er að þrífa gluggann innan 
frá. 
 

Umhirða. Brautunum á að halda hreinum, þrífist með 
t.d. Rökum klút (2 + 3). Brautirnar á að lágmarki  að 
smyrja einu sinni á ári með teflonspreyi. ( aldrei með 
venjulegri olíu) 
 
 



VELFAC 200i Veltigluggi 

 

Glugginn opnast við að handfangi sé snúið upp á við og að 
ýta gluggarammanum út á við. Barnalæsing takmarkar 
opnunina um 5-10 cm. 
 

Viðnámsbremsa. Þegar þú opnar veltiglugga, er auðvelt að 
opna hann fyrstu 20 cm. Bremsan er gerð stífari með að snúa 
viðnámsskrúfum beggja vegna með 3 mm sexkant lykli (1). 
Það er áríðandi að skrúfurnar séu hertar jafnt beggja vegna, 
annars getur komið skekkja í rammann. 
 

Umhirða. Hægt er að þrífa úthlið gluggans innan frá. Opnið 
gluggann þar til barnalæsingin tekur í, dragðu gluggann 
aðeins að þér þannig að hún grípur ekki í og losið 
barnalæsinguna (2). 
Ýtið glugganum út á við - ekki teygja þig út. Takið um efri 
kant gluggans með báðum höndum og þrýstið rólega niður. 
Gluggarammanum er fyrst snúið við er læsingin grípur í. (3). 
Stórir gluggar hafa rammafestingu í vinstri hlið. Snúið henni 
út og hengjið á rammann (4). Athugið vandlega að glugginn 
sitji fastur áður en rúðan er þrifin. Þegar búið er að þrífa 
rúðuna, losið öryggislæsingu (3) og jafnvel rammalæsingu 
(4) og vippið glugganum út á við, með að þrýsta létt á 
rammann. Takið svo í rammann að neðanverðu og færið 
hann rólega uppávið þar til að handfangið er innan seilingar-
ekki teygja þig út. Þegar glugginn lokast grípur 
barnalæsingin sjálfkrafa í. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁRÍÐANDI. Viðnámsbremsum og     

brautum á að halda hreinum t.d. 
með að þurka af með klút (5) 

Brautir á að lágmarki að smyrja einu 

sinni á ári. Notið smurfeiti sem 
inniheldur teflon. ( aldrey venjulega 

smurfeiti!).  

 



VELFAC 200i Svalahurð 

 Svalahurðin opnast við að snúa handfanginu upp á við og 
ýta hurðinni út. Hurðin opnast í 90° og er búin 
viðnámsbremsu. Hurðina er einnig hægt að fá þannig að hún 
opnast í 180°, en þá er hún án viðnámsbremsu. Hurðinni er 
lokað með að draga hana að karmi og snúa handfangi niður. 
 

Tvöfaldar svalahurðir eru útbúnar með föstum póst eða 
pósti sem opnast með. Sjá meira á bls. 25. 
 

Umhirða. Brautir viðnámsbremsunnar þarf að halda hreinum, 
þurkist með t.d. tusku (1). Skinnurnar má ekki smyrja þar sem 
það eykur líkurnar á að óhreinindi safnist. Við mælum með að 
þær séu smurðar minnsta kosti einu sinni á ári og smyrjið 
lamir með olíu sem ekki inniheldur sýru. Opnið og lokið á 
meðan smurt er svo olían gefi betri smurningu (2). 
 

Viðnámsbremsan er að ofanverðu og stillist við að skrúfan í 
viðnámsbremsunni er snúið með 4 mm sexkant lykli. (3). 
 

 

 



VELFAC 200 Rennihurð 

 Rennihurðin opnast við að  báðum 
handföngunum er snúið upp, og þar á eftir er 
hurðinni first ýtt ca. 10 cm. út á við og þar á 
eftir rennt til hliðar. Rennihurðinni er lokað með 
að renna henni aftur að karmi með að halda í 
handföngin, þrýsta henni inn í falsið þar til hún 
leggst alveg að og handföngunum snúið niður 
til að læsa henni. 
 

Umhirða. Brautirnar þarf að hreinsa reglulega, 
best að nota rakann bursta (1) Minnsta kosti 
einu sinni á ári á að smyrja fremmri vagninn 
( sá sem sést að neðan) sem keyrir hurðina í 
brautinni með olíu sem ekki inniheldur sýru (2). 
 
Stilling. Er nokkuð flókin og þú ættir að láta 
fagmann um það. Þess vegna er ekki skrifað 
um hvernig á að still hurðina hér. Upplýsingar 
um hvernig á að stilla hurðina er að finna í 
ísetningarleiðbeiningunum sem fylgja 
gluggunum eða hægt að niðurhala á 
www.velfac.dk undir Erhverv, Tekninsk 
rådgivning. 
 



VELFAC 400i Toppstýrður gluggi 

 

VELFAC 400i Fastur gluggi 

 Ekki er hægt að opna gluggann og þar af leiðandi þarf 
ekkert að smyrja eða stilla. 
 

Ef áhugi er á að breyta glugganum í opnanlegan, þá 
er hægt að breyta föstum glugga í opnanlegan. Hafið 
samband við næsta þjónustuaðila og fáið upplýsingar. 

Glugginn er opnaður með að snúa handfanginu upp á 
við og ýta gluggarammanum út á við. Glugginn opnast 
að neðanverðu og því meira sem hann er opnaður, því 
stærri verður loftunar raufin að ofan. 
 

Viðnámsbremsan stillist við að snúa skrúfu í 
virðnámsbremsu sem er á báðum hliðum gluggans 
með 4 mm. Sexkant lykli (1). Það er mikilvægt að það 
sé jöfn hersla á skrúfunum, annars getur myndast 
skekkja í rammanum. 
 

Umhirða. Brautum er haldið hreinum fyrir 
óhreinindum með að þurka af þeim með t.d. tusku (2). 
Brautirnar á ekki að smyrja þar sem það eykur söfnun 
á óhreinindum. 



VELFAC 400i Veltigluggi 

Glugginn er opnaður með að snúa handfanginu upp og 
gluggarammanum ýtt út á við. Barnalæsing takmarkar 
opnun gluggans við 5-8 cm. Glugginn er ekki búinn 
viðnámsbremsu, en handfangið hefur innbyggðar loftunar 
stöðu. 
 
Þrif á utanverðri rúðunni er hægt að framkvæma innanfrá. 
Opnið gluggann þar til að barnalæsingin tekur í, dragið 
gluggann aðeins til baka svo læsingin grípi ekki í og losið 
barnalæsinguna (1). 
 
Ýtið glugganum þar á eftir út á við - EKKI TEYGJA ÞIG 
ÚT. Takið um efri kant gluggans með báðum höndum og 
þrýstið rólega niður á við. Gluggaramminn er fyrst kominn 
hringinn er læsingin smellur í - togið jafnvel létt í rammann 
til að tryggja að hann sé í læstri stöðu, áður en byrjað er að 
þrífa rúðuna. 
 
Þegar loka á glugganum aftur, tekur þú í rammann að 
ofanverðu og togar hann aðeins inn að svo að læsingin haldi 
ekki við (2)  og þar á eftir er læsingunni smellt af (2) með 
einum fingri svo læsingin losni. Takið svo um kantinn á 
glugganum að neðanverðu og færið hann rólega upp á við, 
þar til handfangið er í seilingarfjarlægð - EKKI HALLA ÞÉR 
ÚT. Þegar glugginn lokast gípur barnalæsingin sjálfkrafa í. 

 

 



VELFAC 400i Hliðarhengdur gluggi 

 Glugginn opnast við  að snúa handfanginu niður og ýta 
gluggarammanum út á við - sé glugginn þinn útbúinn 
hespum, þá er þeim vippað af króknum. Glugginn opnast  
í allt að 90° vinkil og er ýmist útbúinn með 
viðnámsbremsu, stormkrók eða stormjárni. 
 
Glugganum er lokað með að draga gluggarammann inn 
að karmi og snúa handfanginu niður - eða lyfta hespunni 
á krókinn og vippa þeim niður á við. 
 
Tvískiftir gluggar geta verið útbúnir ýmsum gerðum 
pósta, sjá nánar á bls. 25 
 
Viðnámsbremsan er stillt með að snúa skrúfu í 
festingu með 4 mm sexkant lykli. Viðnámsbremsan getur 
verið bæði að ofanverðu eða að neðanverðu, en hér er 
viðnámsbremsan sýnd að ofan (1). 
 
Umhirða. Við mælum með að ca. einu sinni á ári sé 
smurt í lamir með sýrufrírri olíu. Opnið og lokið 
glugganum á meðan smurt er svo að betri smurning 
náist. (2). Rennibrautir viðnámsbremsunnar á að halda 
hreinum fyrir óhreinindum, þurkið af með t.d. rökum 
klút. Rennibrautirnar á ekki að smyrja, þar sem það 
eykur söfnun óhreininda í þeim (3). 

 



VELFAC 400i Hliðarstýrður gluggi 

 

Gluggin er opnaður með að handfangi er lift upp á við -  sé 
glugginn þinn útbúinn hespum, þá er að vippa hespunni upp 
og taka hana af króknum og gluggarammanum er ýtt út á við. 
 
Viðnámsbremsa. Ef glugginn er útbúinn viðnámsbremsu, þá 
er hægt að stilla hana með að snú skrufunni í 
viðnámsbremsunni á rammanum að ofan verðu með 3mm 
sexkant lykli (1) 
 
Þrif Glugginn opnast í ca.90°, það er tekið í gluggarammann 
lamamegin og honu snúið út á við (135-157°opnun). Og þá er 
hægt að þrífa úthlið gluggans innan frá. 
 
Umhirða. Rennibrautirnar ber að þrífa og halda hreinum fyrir 
óhreinindum með t.d. rökum klút (2+3). Rennibrautir skal að 
lágmarki smyrja einu sinni á ári með teflon smurfeiti ( aldrei 
með venjulegri smurfeiti). 

 



VELFAC 400i svalahurð 

 

Svalahurðin opnast með að handfangi ser snúið niður og 
hurðinni ýtt út á við. Hurðin opnast í allt að 90° og er 
útbúin viðnámsbremsu. Hurðina er einnig hægt að fá 
þannig að hún opnast í 180°, en þá er hún án 
viðnámsbremsu. Hurðinni er lokað með að draga hana inn 
á móti karminum og snúa handafanginu niður. 
 
Tvöfaldar svalahurðir eru útbúnar með opnanlegum 
pósti. Sjá meira á bls 25 
 
Umhirða. Rennibraut viðnámsbremsunnar ber að halda 
hreinni fyir óhreinindum, t.d með rökum klút. (1) 
Skinnurnar á ekki að smyrja, þar sem það eykur líkurnar á 
að óhreinindi safnist þar fyrir. Við mælum með að lamir 
séu smurðar alla vega einu sinni á ári með sýrufrírri olíu. 
Opnið og lokið hurðinni á meðan smurt er svo að betri 
smurning fáist. (2) 
 
Viðnámsbremsan situr að ofanverðu og er stillt með að 
skrúfa skrúfuna í festingunni með 4 mm sexkant lykli (3).    

 



Tvöfaldir VELFAC 200i og 400i gluggar og svalahurðir 

 Fastur póstur situr eftir í karminum er gluggarammarnir eru 
opnaðir. 
 
Opnanlegur póstur er áfastur gluggaramma 2. Þegar rammi 
1 er opnaður er rammi 2 áfram lokaður. Ef að báðir rammarnir 
eru opnaðir, opnast fyrst rammi 1 og þá er hægt að losa 
póstinn og opna ramma 2. 
 
Pósturinn er losaður ýmist með kantlás (1) eða rílulás (2) og 
rammi tvö er opnanlegur. Þegar glugganum er lokað, loakst 
rammi 2 first og læst með kantlás eða rílulás og að lokum 
ramma 1 lokað. 
 
Aftakanlegur póstur verður eftir í karminum þegar 
gluggarnir eru opnaðir. Póstinn er hægt að fjarlægja ef nota á 
gluggann sem flóttaleið t.d. við eldsvoða, með því að opna 
báða gluggarammana og losa rílulás sem er báðum megin á 
póstinum og ýta póstinum út að ofanverðu. (4) 

Kantlás fyrir opnanlegan póst     Rílulás fyrir breiðan póst og     
          aftakanlegan póst         
          (hættir sumarið 2009) 

Hurðargrip          Rílulás fyrir aftakanlegan póst 
(Hætt sumarið 2009) 



VELFAC 100 Innopnandi gluggar og svalahurðir 

 Upplýsingar um virkni innopnandi svalahurða og 
innopnandi glugga. 
 
Hliðar/botnhengd svalahurð opnast við að þú 
snýrð handfanginu lárétt (2) og togar hurðarammann 
inná við - opnast í allt að 90°vinkil. Passið að ramminn 
fjúki ekki upp og sláist í karminn. Svalahurðin lokast við 
að þú ýtir hurðarrammanum inn á móti karminum og 
snýrð handfanginu niður. (1) 
 
Ef óskað er eftir loftun, snýr maður handfanginu í 180° 
í lóðrétta stöðu (3), og vippar hurðarrammanum inn á 
við og myndar loftunarrauf að ofanverðu. Svalahurðin 
lokast við að þý þrýstir rammanum til móts við karminn 
og snýrð handfanginu niður (1). 

Hliðarhengt       Botnhengt 

 

Tvöfaldar svalahurðir eru opnaðar með að snúa 
handfanginu í 90° og opna rammann. Þar á eftir er 
rílulásnum snúið í 180°að ofanverðu áður en hægt er 
að opna. 
 
Umhirða. Við mælum með að hreyfanlegir hlutir 
hurðarinnar séu smurðir allavega einu sinni á ári með 
sýrufrírri olíu. Gott er að hreifa hurðina fram og aftur á 
meðan smurt er svo betri smurning fáist. (4). Lömin í 
horninu að neðan verðu er fylt með smurfeiti og þarf 
ekki að smyrja! 



VELFAC 600 Útidyrahurð  ál/tré eða tré 

 

Útidyrahurðin opnast í 180° og afhendist með 3 punkta 
skrá.  Læsipinnarnir að ofan og að neðan verða aðeins virkir 
er hurðahuún er lift upp á við, þannig að hægt sé að læsa 
hurðinni með likli eða snerli innan frá. Þegar hurðarhún er 
þrúst niður losna allir læsipunktarnir. Einnig er hægt að fá 
hurðina með einfaldri skrá. 
 
Umhirða. Við mælum með að hurðin sé smurð að minnsta 
kosti einu sinni á ári með sýrufrírri olíu. Best er að opna og 
loka hurðinni meðan smurt er í lamir svo að sem best 
smurning fáist í lamirnar (1). Á innopnandi hurðum er 
æskilegt að bera silikon á regnkápuna amk. einu sinni á ári. 
Æskilegt er að tréhurðir séu málaðar, þriðjahvert ár eða 
oftar, fer eftir aðstæðum og þörf. 
 
Stilling. Þrýsting á móti þéttilista er hægt að stilla með að 
færi fremri plötuna á læsingarjárninu. Platan er skrúfuð laus 
með torx 15, og pinnarnir á plötunni eru fjarlægðir; þar eftir 
er hægt að stilla lokun hurðarinnar nánar (2). 
 
Lamir á hurðarkarmi er hægt að stilla á hlið með hjálp 
tveggja 3 mm sexkantkrúfa á lömum. Áður en hægt er að 
framkvæma hliðarstillingu þarf að losa upp á festiskrúfum á 
löm (3). 
 
Hæð yfir þröskuld er hægt að stilla á miðjulöm með 6 mm 
sexkant lykli (4). 
 
Á tvöföldum hurðum opnar maður hurð 2 með að losa 
rílulás sem er á hurðinni (5). 

 

Hurðahúnar. Ef þú velur aðra gerða 
hurðahúns en þá sem VELFAC býður 
uppá, þarftu að tryggja að húnninn 
passi við skapalón, sem situr á 
hliðarkarmi hurðar.   
Annars er hætta á að skemma 
láshúsið í hurðinni.  



Læsingar og mótorlokun 
Fyrir VELFAC 200i og 400i glugga og svalahurða  

 
 

Læsingar fyrir VELFAC 100 innopnandi glugga og svalahurðir 

 

 

 

  

Handfang liftist upp um 60° svo hægt sé að opna 
glugga, það er næturopnun innbygð. Ýtið 
glugganum út um ca. 1 cm. Og þrýstið handfangi 
niður. 
Handfang með lás hægt er að opna læsingu er 
glugginn er lokaður með litlum lykli. 
Handfang með sylinderlás er hægt að læsa 
með lykli, hægt að nota lykil úr sylindra kerfi 
húsins. 

Við mælum með að 
hreyfifletir læsingar séu 
smurðir að minnsta kosti 
einu sinni á ári með olíu 
sem ekki inniheldur sýru. 
Gott er að hreyfa læsingu 
fram og aftur á meðan 
smurt er. 

Hespur (Aðeins VELFAC 400i) Eru valdar henti það 
byggingarstíl hússins - t.d. Í sambandi við endurnúyjun 
í gömlum byggingum. 
 
Hespuna er hægt að losa eða strekkja með að snúa 
festinu í glugga. Hespur hafa enga 
næturopnunarstillingu - í staðinn er hægt að setja 
stormkrók eða stormjárn ( sjá bls. 29) 

Rafmótor (aðeins VELFAC—200) stjórnast með rofa á 
vegg eða fjarstýringu. Það eru tvær gerðir í boði: 
glugginn opnast meðan takkanum er haldið niðri eða 
þrýst er á rofann og glugginn opnast og lokast er þrýst 
er aftur á hnappinn.  
Keðju mótorsins þarf að halda hreinni.  

Umgengni. Handfangið getur staðið opið, læst eða í útloftunarstöðu 
Handfang með lás. Hægt er að læsa handfangi í lokaðri stöðu með lykli. 
Handfang með barnalæsingu er eingöngu hægt að opna þegar takkanum á handfanginu er þrýst niður, 
og samtímis handfangi snúið. Barnalæsingin læsir sér sjálfkrafa þegar glugganum er lokað. 



Öryggilæsingar og aukahlutir  
fyrir VELFAC 200i og 400i glugga og svalahurðir  

 

 

 

 

 

 
  

Barnalæsing virkjast sjálfkrafa 
þegar glugginn er opnaður um 
ca.10 cm. Til að opna til fulls þarf 
að draga gluggann aðeins aftur 
og læsingin tekin af. 

Stormkrókur fyrir VELFAC 200i 
er festur á trékarminn og festist 
í krækju á gluggakarminum. Á 
VELFAC 400i er stormkrókurinn 
festur á álrammann. 

Rimlagardínuglugginn 
stjórnast handvirkt með 
kúlusnúru. Rafmagnsgardínur 
stjórnast með stjórnboxi. Sjá 
leiðbeiningar sem fylgja 
stjórnkerfi. 

Stormjárn getur haldið 
glugganum opnum í vinkil upp á 
90°. Ef það er mikill vindur ætti 
glugginn að vera lokaður. 

PN - öryggislæsing erfiðar 
óboðnum gestum að komast inn, 
þó svo að glugganum sé hallað 
aftur. Þegar glugginn er opnaður 
fellur læsingin í þar til gert hak. 
Til að geta lokað glugganum þarf 
að lyfta stönginni upp úr hakinu. 
Til að geta opnað til fulls þarf að 
loka glugganum og vippa slánni af 
læsingunni áður en hægt er að 
opna gluggann.  
 
 

Læsanlegar 
opnunartakmarkanir. 
Takmarkar opnun gluggans við 
ca. 10 cm opnun. Brautir ber að 
halda hreinum. Hér er hægt að 
taka takmarkaða opnun úr 
sambandi. Opnið gluggann eins 
og hægt er og snúið skrúfunni í 
VELFAC 200i  með 5 mm sexkant 
lykli. 
Í VELFAC 400i er notaður 
sérstakur lykill sem fylgir með 
glugganum. Ýtið stönginni út úr 
brautinni  
 

Loftventillinn er innbyggður í 
karminn og gefur möguleika á 
að lofta út án þess að opna 
gluggann. Þú opnar loftventilinn 
með því að þrýsta á gráu strikin 
á honum öðru megin eða 
beggja vegna. 
 
Loftventillinn gefur möguleika á 
að lofta út meðan enginn er 
heima. 
 
Loftventillinn getur verið 
staðsettur í hliðarkarmi (VELFAC 
200i,400i og 600)  

Viðnámsbremsan Getur haldið 
gluggnaum í óskaðri stellingu við 
venjleg veðurskylirði. Ef það er of 
mikill vindur, er æskilegt að hafa 
hann í loftunarstillingu sem er 
innbyggð í gluggann (sjá bls 28). 
Viðnámsbremsan getur setið bæði 
fyrir ofan og að neðan, stillt af 
framleiðanda þannig að það passi 
stærð gluggans. Ef þér finnst 
glugginn vera og laus eða stífur, þá 
er hægt að stilla viðnámsbremsuna. 



 

Sé eitthvað í ólagi með glugganna, þá er að hafa 
samband við þjónustuaðila. En það eru nokkur atriði sem 
þú getur gert til að gluggarnir virki eðlilega. 
 
Smurning á að vera ein takmörkuð og mögulegt er, þar 
sem öll óþarfa smurining getur safnað óhreinindum. 
 
Einu sinni á ári ættu eftir farandi hlutir þó að smyrjast. 
 
 handföng og kólfar ( æskilegt að hreinsa áður) 
 Lamir 
 Læsingar hurða, lamir og kólfar. 
 Innaðopnandi glugga og hruða hreifanlegu hlutir 
 
Þéttilistar, glerþéttilistar og glerlisti. Yfirfarið á 
hverju ári og athugið hvort þeir sitji rétt og að það sé 
ekki málning á þeim. Málning gerir listana stífa, þeir 
virka best þegar yfirborðið er mjúkt. Til þess að fá 
glugga og hurðir til að hreifast betur getur þú smurt þéttilistana með sílikoni. Nýtt gler, þéttilista, 
glerlista, loftventla og pakkningar er hægt að fá hjá þjónustuaðila. Einnig er hægt að fá upplýsingar 
skref fyrir skref, hvernig skifta á um þessa hluti. 
 
Stilling. Hreyfist glugginn eða hurðin ekki rétt eða hangir örlítið skakt, getur smá stilling oft leyst 
vandamálið. Sjá hvernig á www.VELFAC.dk undir Erhverf, Teknisk Rådgivning, Montagevejledning. 
 
Glerskifti. Áður en þú pantar nýtt gler, ertu beðinn um að lesa pöntunarnúmerið á miðanum á 
viðkomandi glugga eða hurð.  

 

Pöntunarnúmer. Hver og ein  VELFAC eining 

hefur sitt eigið pöntunarnúmer. Það gerir okkur 
kleift að finna einstakar upplýsingar um hverja 

einingu fyrir sig. Áður en þú pantar td. nýtt gler, 
ertu beðin um pöntunarnúmerið, það stendur á 

miða sem er neðs í horni hverrar einingar fyrir 

sig.  
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