
Regulovaný čerstvý vzduch - Větrací klapky REGEL-air ®  
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2 - Montážní návod REGEL-air® H 24

Montážní návod REGEL-air® H
Větrací klapky do funkční spáry pro dřevěná okna (Systém č. 24 FL)
(zejména pro montáž při výrobě oken)

70 mm 10

REGEL-air®

70 mm10

vnitřní spára (přesazeně k REGEL-air®)

        Pozice vnitřní spáry 
    (např. vyříznutím křídlového dorazového těsnění)

140 mm 420 mm

REGEL-air®

140 mm

40 mm

REGEL-air®

Při 1 páru 
REGEL-air®

24 mm

Princip – příčný řez REGEL-air®

4 mm

vnitřní spára 
(přesazeně k REGEL-air®)

Vnější spára  
(v délce klapky)

REGEL-air®REGEL-air®REGEL-air REGEL-air®REGEL-air®REGEL-air

2,5 mm

vnitřní spára (přesazeně k REGEL-air®)
Při 2 párech 
REGEL-air®

Rádius 8 mm
(Pro frézu 16 mm)

Rádius 8 mm
(Pro frézu 16 mm)

Větrací klapka do funkční spáry se montuje zpravidla nahoru do rámu nebo sloupku okna.

1) Montáž

Vyfrézovat do horního rámu (popř. sloupku) otvor 19 x 24 x 290 mm pomocí frézy průměru 16 mm. Vyfrézování 
ošetřit ochranným prostředkem na dřevo. Vložit REGEL-air® a přišroubovat.

Pro přívod vzduchu je třeba vytvořit mezi křídlem a rámem (popř. sloupkem) spáry dle výkresu. (Rozměr spáry je 
nejužší místo mezi křídlem a rámem).  Z vnějšku (exteriéru) musí být doraz rámu vyfrézován. Zevnitř (z interiéru) 
se na patřičném místě vyřízne dorazové křídlové těsnění anebo se odfrézuje.

2) Pokyn ke Štulpovým oknům

V oblasti štulpu musí být utěsněn přechod k vrchnímu rámu (sloupku). V této oblasti nesmí docházet k vnitřnímu 
vedení vzduchu.

3) Ochrana proti hluku

Při ochraně proti hluku je třeba dbát zkušebních protokolů. Pozice vnitřní a vnější spáry se může dle požadavků 
na útlum hluku lišit. V tomto montážním návodu je představen standardní případ pro 32 dB.

Ve všech oblastech frézování je třeba dřevo řádně a přiměřeně ošetřit.


