Ventilační turbína AIRHAWK
Umístění ventilační turbíny airhawk na šikmé střeše
Ventilační turbínu airhawk musíme umístit tak, aby hlavice byla vstavena převažujíím směrům větrů, tedy co nejvýše
na střechu. Získáme tak její maximální možnou účinnost. V žádném případě nesmíme kotvit ventilační turbínu, její
podstavu k jiným doplňkovým prvkům ve střeše, jako je např. oplechování komínu, štítové či jiné lemování. Místo na
střeše, které zvolíme jako výchozí pro instalaci ventilační turbíny, nesmí být stíněno výškovými budovami, stromy
nebo jinými překážkami bránícími stabilním poryvům větru. V návaznosti na předešlé doporučené počty turbín a na
plochu, kterou chceme odvěrávat, určíme potřebný počet ventilačních turbín. Následně změříme výšku střechy a
umístíme turbíny na ideální místo ve střeše, nelépe podél hřebenu střechy.

Určení sklonu střechy
V každém balení ventilační turbíny airhawk jsou vloženy pomůcky pro určení sklonu střechy. Vezměte měřidlo a
přiložte je ke střeše šipku směrem k hřebenu. Pravítko přiložte na druhou stranu střechy a na jeho spodní straně
odečtěte sklon střechy (viz obr.č.1). Zjištěný číselný údaj poté použijte k nastavení převodového dílu na postavě
ventilační turbíny.

Montážní návod
Ovor ve střeše
Na předem určeném místě, které by mělo být vzdálené od hřebenu střechy 46 až 76 cm, vyvrtejte ze spodní strany
střechy otvor, kterým prostrčíte tyč tak, aby vyčnívala nad střešní konstrukci. Otvor zvolte tak, aby byl ve středu
mezikrokevním prostoru. Pomocí provázku na jehož konec přivážete křídu a připevníte jej na tyč, vykroužíte přesně
náznak otvoru v potřebné velikosti. Pro turbínu typ 12" naznačte otvor o velikosti 30,5 cm a pro turbínu typ 14"
naznačte otvor o velikosti 36,5 cm. Skrz střešní krytinu a bednění vyřízněte nasávací otvor. Podle obrázku č.2 udělejte
značky ve vzdálenosti 14 cm vlevo, vpravo a nad vyříznutým otvorem.

Odstranění stávající krytiny
V místech, které jste si zaznačili pro umístění základny ventilační turbíny, postupně odstraňujte krytinu. Základnu
osaďte na rovný povrch bednění. V případě, že se v bednění nachází jiný spojovací materiál (např. hřebíky), je
nezbytně nutné je odstranit (viz.obrázek 3).

Montáž základny
Vězměte základnu a přiložte k naznačenému otvoru,který jste si připravili dle bodu 1. Podstavu mechanicky
připevněte k bednění nejméně 8 ks střešních hřebíků, které musí být rozmístěny rovnoměrně. Základna musí být
umístěna uprostřed kruhového otvoru ve střeše.
Hřebíky umístěte nejlblíže 4 cm od vnitřního otvoru podstavy. Délka hřebíků (tzv. lepenkáčů) by měla být cca o 1,3
cm větší nežli součt všech vrstev, do kterých podstavu kotvíte. Na vrchní část odstavy naneste bitumelový tmel,
pomocí kterého odstraněnou krytinu znovu přilepít a překryjete podstavu turbíny. Krytinu opět kotvíme mechanicky

viz. obrázek č.4.

