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SKLON STRECHY
Turbínu je možné inštalovať maximálne do sklonu 45°

POTREBNÉ NÁRADIE
•   Skrutkovač
• Nôž  
•  Vodováha 
•  Píla
•  Kladivo
•  Meter

PRED INŠTALÁCIOU 
Pre odvetranie jedného podkrovia použite vždy rovnaký typ turbíny. Pre správny system 
odvetrania je potrebné zabezpečiť  Rovnovážny Systém (50% nasávanie a 50% výduchy). 
Nasávanie je potrebné inštalovať v dolnej časti podkrovia/strechy.

SPRÁVNA POZÍCIA PRE TURBÍNOVÝ ODVETRÁVAČ 

2 turbíny

Konečný vzhĺad 

VLASTNOSTI PRODUKTU

Bezúdržbový vrchný a  
spodný nosný system  

Celohliníková konštrukcia

21 zahnutých lopatiek so zaoblenými 
hranami proti zatekaniu vody

Odolný polypropylénový konzolový system  
 • nehrdzavejúci s dlhou životnosťou           
 • stabilná konštrukcia

centrum

3 turbíny

Turbínový odvetrávač 
s nastaviteľným podstavcom



Zmerajte sklon strechy na hrebeni pomocou vodováhy 
a priloženej šablony(napríklad

Vyrežte naznačený otvor.  Po obvode výrezu naneste 
bitumenový tmel.

Uzamykaciu svorku miestnite na spoj  a zaistite 
priloženou sfarebenou skrutkou.

Zarovnajte sklon na otočnej manžete so značkou na 
podstavci v smere hodinových ručičiek. Pomorou 
3 skrutiek prichyťte manžetu na podstavci do 
pripravených značiek.  

Zasuňte hornú polovicu podstavca pod šindle, až 
kým sa šindle nedotýkajú manžety.  Podstavec znova 
podlepte a prichyťte klincami po obvode. 

Všetky spoje, otvory a viditeľné klince podlepte 
bitúmenovým tmelom.

Po ukončení inštalácie sa presvedčte, že sa turbína 
otáča voľne. V prípade potreby najnižšiu čast trubíny 
jemne nadvyhnite a vycentrujte. 

Umiestnite Turbínu na strechu podľa návodu, medzi 
krokvy  a vyznačte otvor pre vyrezanie.

Otočte manžetu podstavca proti smeru hodinových 
ručičiek do správnej polohy.

Turbínu umiestnite na manžetu. Vertikálne nožičky 
umiestnite do drážiek na manžete.Tromi skrutkami  
spojte vertikálne nožižky s predvŕtanými otvormi na 
manžete. Skrutky pritiahnite pevne ale s citom. 
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