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1 pár posuvné větrací
klapky s BED

Okenní
větrací
klapka
s FLD

1 pár posuvné větrací
klapky SL
Okenní
větrací
klapka
s FLD

293

mm

9,5 mm

1 pár okenní větrací
klapky FFL

21 m

m

Větrací systém REGEL-air® „FORTE“ se skládá z jednoho páru posuvné větrací klapky SL a jednoho
páru okenní větrací klapky FFL.
1.) Rámové těsnění
Horizontální rámové těsnění nahoře uprostřed rámu nahradit po délce 750 mm rámovým sacím těsněním
(BED). V případě systémů se středovým těsněním je třeba středové těsnění odstranit přesně naproti
BED po celé jeho délce. (obrázky 1, 2).
2.) Montáž REGEL-air® okenní větrací klapky FFL
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Našroubovat 1 pár REGEL-air® FFL v horní, nezamlžující se
kolmé oblasti rámu. Patky přitom zasahují přes vnitřní hranu rámu!
Na každé straně namontovat po jedné klapce.



okenní větrací klapky
FFL

Vratné pružiny dodané s klapkou musí být před
montáží zamáčknuty do otvorů v prohlubni
klapky určené k tomuto účelu. Zde je třeba
nasadit pružinu pomocí malého záchytného háčku do otvoru a potom kompletně
zatlačit.
Při montáži větracích modulů je třeba vždy předvrtat 3 mm otvory (obrázek 3). Vzniklé třísky je třeba
odstranit. Nyní upevnit REGEL-air® FFL pomocí samořezných šroubů 3,9 x 19 mm. Zkontrolovat klapky
a pohyblivost (obrázek 4).
V návaznosti na tu část těsnění, které leží při zavřeném okně naproti větrací klapce,
vyříznout, odstranit a nahradit dodaným křídlovým těsněním (FLD). K tomu je třeba
okno zavřít a přenést rozměr REGEL-air® na přesah křídla (obrázek 5).
Křídlové těsnění v označené oblasti nahradit křídlovým těsněním (FLD). Délka FLD
je 125 mm pro každou klapku (obrázky 6, 7).
3.) Montáž REGEL-air® posuvné větrací klapky SL
1 pár REGEL-air® posuvné větrací klpaky se montuje nahoru doprostřed v horizontálním přesahu křídla.
K tomu je třeba označit střed okenního křídla, aby bylo možno pužít přiloženou řezací a vrtací šablonu.

.POUÈäOÓOÈWPE3&(&-BJS¥v'035&i



3FHVMPWBOâŘFSTUWâW[EVDI7ŞUSBDÓLMBQLZ3&(&-BJS ¥ 

.POUÈäOÓOÈWPE3&(&-BJS¥v'035&i
0LFOOÓWŞUSBDÓTZTUÏNQSPQMBTUPWÈPLOB
$;oo

Při použití šablony zasahuje hrana šablony přes křídlové
těsnění otevřeného křídla (obrázek 8).

1 pár posuvné větrací
klapky SL

Následující kroky nejprve přezkoušet na jedné
klapce!
Konec šablony nyní přiložit na označené pozice a těsnění
na výřezech šablony přeříznout a odstranit.
Šablonu nyní přesně napasovat mezi oddělené těsnění, s
hranou na křídle (obrázek 9, 10) přiložit těsně na přesah
křídla a v této pozici držet a skrze tři otvory v šabloně
předvrtat pomocí 3 mm vrtáku.
Přitom je třeba prostřední šroub vždy nejprve odebrat a
pomocí dalšího 3 mm vrtáku šablonu aretovat dle bočních
otvorů v šabloně (obrázek 11).
Nyní provedeme další vrtání. K předvrtání použijeme vždy šablonu! Třísky od vrtání musejí být úplně
odstraněny. Než dojde k předvrtání druhé klapky je třeba nejprve namontovat první klapku s dodanými
šrouby (samořezné šrouby 3,9 x 19 mm). Šablona se nyní nasadí na plášť klapky a pracovní kroky k
předvrtání se opakují (obrázek 12).
Nakonec je třeba namontovat druhou posuvnou větrací klapku SL (obrázek 13). Na závěr následuje
kontrola funkce obou posuvných větracích klapek (obrázek 14). Jestliže nejdou klapky zlehka, je třeba
šrouby trochu povolit.
(V případě extrudovaného popř. vevařeného těsnění je třeba nejprve ručně těsnění dle šablony
nastřihnout.
Potom pomocí zahnutých kleští, uprostřed obou řezů, extrudované těsnění uchopit a vytáhnout, až dokud
nepovolí z drážky.

Pro transport se doporučuje namontované posuvné větrací klapky SL odstranit a po instalaci
okna je znovu našroubovat.
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Nyní pomocí zahnutých kleští těsnění až po naříznuté místo vytáhnout; přitom ořezávací nůž se špičkou
podržet až dokud není odřezávané těsnění čistě odděleno.)
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Přehled jednotlivých montážních kroků systému „FORTE”:
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