Regulovaný čerstvý vzduch - Větrací klapky REGEL-air ®

Montážní návod REGEL-air® K
Větrací klapky do funkční spáry pro plastová okna
CZ 9/14 – 2 – 9

1) Montáž klapek
Větrací klapky do funkční spáry REGEL-air® se
přednostně šroubují na horní vodorovné rámy, popř.
sloupky, a to v místech, kde nekolidují s kováním.
Výstupky klapky přitom přiléhají na vnitřní hranu
rámového profilu! Jednotlivé klapky umisťujte
přímo vedle sebe. V případě, že by klapky kolidovaly
s uzavíracími kameny kování, můžete je umístit od
sebe. Vždy předvrtejte vrtákem průměru 3 mm.
Odstraňte špóny po vrtání a klapky připevněte
pomocí dodaných šroubů průměru 3,9 mm. Pokud
se montují více než 2 klapky (max. 4) nebo pokud je
rám natolik úzký, že nahoře není pro klapky dostatek
místa, mohou být klapky montovány i do bočních
funkčních spár. Přitom je třeba klapky umístit co
nejvýše. Je třeba dodržet minimální odstup 50 mm
od rámového sacího těsnění (BED).

Křídlové výstupní těsnění (FLD)

Větrací klapka
REGEL-air®

Rámové sací těsnění
(BED)

Při montáži do horního rámu
Příklad: 1,5 párů větracích klapek do funkční spáry REGEL-air®
není třeba použít dodané
(=3 jednotlivé moduly (klapky)
plastové zpětné pružiny. Při
vertikální montáži musí být
plastové zpětné pružiny pokaždé před montáží nasazeny do pro to určeného otvoru.
Pružina se nejdříve nasadí malým „zajišťovacím výstupkem“ do otvoru a pak se do otvoru
zatlačí.
2) Křídlové těsnění

Technické změny vyhrazeny – nevznikají tedy žádné právní nároky.

Část křídlového těsnění, které leží při uzavřeném okně proti větracím klapkám, vyřízněte, odstraňte a nahraďte
dodaným křídlovým výstupním těsněním (FLD). K tomu zavřete okno a zakreslete si na přesazení křídla
výstupky klapek.
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Nahraďte těsnění v zakreslené oblasti křídlovým výstupním těsněním (FLD) tak, aby praporek těsnění směřoval
k falcu křídla. Délka (FLD) těsnění činí 125 mm pro jednotlivou klapku.
3) Středové těsnění (platí pouze pro systémy se středovým těsněním)
U systémů se středovým těsněním je třeba středové těsnění v oblasti modulu REGEL-air® bez náhrady vytáhnout
(odstranit).
4) Rámové těsnění
Nahraďte vlevo a vpravo v délce 150 mm začínajíc 100 mm nad spodními rohy okna rámové těsnění na přesahu
rámu rámovým sacím těsněním (BED). Pokud okenní systém nemá na přesahu rámu těsnění, musí se toto nejprve
po obvodu nasadit. Pokud ke dvěma párům větracích klapek použijete i větrací klapku na přesazení křídla UL,
musíte na každé straně rozměr 150 mm zvětšit na rozměr 300 mm.
5) Při požadavcích na útlum hluku
Při ochranných protihlukových opatřeních se může délka rámového sacího těsnění mírně lišit. Je třeba ji převzít
z příslušných zkušebních protokolů na ochranu proti hluku.
Pozor: Respektujte zkušební protokoly!
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ZVLÁŠTNÍ MONTÁŽNÍ POKYN PRO NAEXTRUDOVANÁ TĚSNĚNÍ:

U naextrudovaného těsnění lze montáž REGEL-air® provést snadno, rychle a čistě při dodržení následujícího:
Potřebné pomocné prostředky (nářadí)
 Zahnuté špičaté kleště s průměrem zobáčku max. 2,5 mm
 Řezací nůž
Postup
1.) Stanovit přesný rozměr. Stávající těsnění naříznout řezacím nožem.

3.) Kleštěmi táhnout část těsnění až k jedné naříznuté straně. Přitom špičkou řezacího nože přidržovat
naříznuté těsnění, aby se v místě naříznutí odstranilo čistě.
4.) Postup opakovat i na druhé straně.
5.) Křídlové výstupní těsnění (FLD) a rámové sací těsnění (BED) nasadit známým způsobem.
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Technické změny vyhrazeny – nevznikají tedy žádné právní nároky.

2.) Přibližně uprostřed mezi oběma naříznutými konci uchopit zahnutými kleštěmi naextrudované těsnění a
plynule táhnout, dokud se těsnění neuvolní z drážky.
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