
S regulací průtoku

REGEL-air® větrací klapky
Milionkrát osvědčeno v praxi!
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Vývoj a výroba REGEL-air® Becks GmbH & Co. KG
www. regel-air-fensterluefter.de Evropský patent č.:   EP 1 715 133 a EP 10 156 980.4

Německý patent č.:   DBP 199 29 133 a DBP 102 40 290

Vyráběno v SRN

Zkušební protokoly REGEL-air®

   Výkonová zkouška dle DIN EN 13141-1

   Zkouška vodotěsnosti dle DIN EN 12208 a 
       DIN EN 13141-1

  Zvukotěsnost do 42 dB dle DIN EN 20140 Proti vlhkosti 
a tvorbě plísní

REGEL-air® K
pro plastová okna

REGEL-air® H
pro dřevěná okna

REGEL-air® UL
pro plastová okna

REGEL-air® H/A
pro dřevo-hliníková 

okna

REGEL-air® - s odzkoušeným výkonem!
Vyráběno v SRN

S regulací průtoku

Zkušební protokol vzduchové propustnosti REGEL-air®
Plastové okno (systém dorazového těsnění)

Diferenční tlak dle 
DIN 1946-6 v [Pa] 2 4 5 7 8 10

P
rů

to
k 

vz
du

ch
u 

[m
³/h

]

1 pár 
větracích 

klapek 
FFL

3.0 3.7 4.0 4.7 5.0 5.6

+ 1 
otevřená 
větrací 

klapka ÜL 
6.0 7.6 8.2 10.0 10.5 12.1

1,5 páru 
větracích 

klapek 
FFL

3.6 4.5 5.0 5.8 6.2 7.0

+ 1 
otevřená 
větrací 

klapka ÜL
6.5 8.6 8.8 11.0 11.5 12.6

2 páry 
větracích 

klapek 
FFL

4.4 5.6 6.2 7.4 7.8 9.0

+ 1 
otevřená 
větrací 

klapka ÜL
8.6 12.0 13.0 15.0 16.0 18.0

Zkušební protokol vzduchové propustnosti REGEL-air®
Dřevěné okno (IV 80)

Diferenční tlak dle 
DIN 1946-6 v [Pa] 2 4 5 7 8 10

P
rů

to
k 

vz
du

ch
u 

[m
³/h

]

1 pár 
větracích 

klapek FFL (= 
1 ks typ 24)

4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.5

2 páry 
větracích 

klapek FFL (= 
2 ks typ 24)

10.0 10.5 10.8 11.2 11.5 12.0
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Další informace:



Pro všechny případy: Větrací klapky FFL

REGEL-air® typu FFL se hodí pro všechny systémy plasto-
vých oken stejně tak jako pro okna dřevěná a dřevo-hliní-
ková. REGEL-air® typu FFL je možné montovat přímo ve 
výrobě anebo také dodatečně do již zabudovaných oken v 
jakékoliv budově. 

Pokud se už plísně v bytě vyskytují, je velká šance, že se po 
dodatečné montáži větracích klapek dosáhne jejich pos-
tupného odstranění.

Při vyšších rychlostech větru se obě větrací klapky v setu 
postupně uzavřou. Při klesnutí tlaku větru se samočinně 
opět otvírají.

Větrání k ochraně proti vlhkosti

Všeobecně je v dnešní době správné větrání bytů pro 
uživatele náročné. Zima, vlivy počasí, hluk a požadavky 
na bezpečnost představují důvody, proč se dostatečně 
nevětrá. K tomu se často přidává nepřítomnost obyvatel 
z důvodů pracovních či během dovolených anebo prostě 
nedostatek času. Násled-
ky nedostatečného větrání 
jsou velmi závažné.

Větrání jako ochrana proti 
vlhkosti musí zabezpečit, 
aby byl zajištěn přívod 
čerstvého vzduchu do byto-
vých prostor bez přičinění 
uživatelů bytu a bez vlivu počasí tak, že se automaticky re-
guluje vlhkost v bytě a vlhkost stěn.

Řešení:  
REGEL-air®- Větrací klapky do komor oken

Prostřednictvím REGEL-air® větracích klapek FFL je s úspo-
rou energie přiváděn čerstvý venkovní vzduch pod strop 
místnosti. Promícháním čerstvého vzduchu se vzduchem 
v místnosti dochází ke snížení relativní vlhkosti v míst-
nosti pod kritickou mez. Zamezí se tvorbě plísní a zajistí 
se plynulý odvod škodlivin z místnosti. Regulace průtoku 
vzduchu automaticky zabraňuje při silnějším větru vzniku 
průvanu.

REGEL-air® větrací klapky FFL 
se montují skrytě především 
do horního falcu okna (funkční 
spáry) na rám. Při zavřeném 
okně nejsou vidět. Samozřejmě 
je možná i montáž vertikální.

Pracuje nepřetržitě

Způsob větrání větracích klapek REGEL-air® je čistě me-
chanický. Větrací klapky FFL reagují automaticky na změny 
větru, tedy na změny tlaku na budovu. Klapky nevyžadují 
žádné napájení energií a pracují bez jakéhokoliv přičinění 
obyvatel. Ve dne, v noci, při jakýchkoli povětrnostních 
podmínkách i během nepřítomnosti obyvatel. Klapky jsou 
bezúdržbové a nezávislé ne časovém plánu obyvatel.

z důvodů pracovních či během dovolených anebo prostě 

     Zvýšená relativní vlhkost vzduchu  

 Nedostatečný odvod škodlivin

 Nedostatek kyslíku

 Tvorba plísní

 Zdravotní rizika

 Poškození stavby

REGEL-air® K – větrací klapka pro plastová okna

REGEL-air® H – větrací klapka pro dřevěná okna

Větrací set

Výhody větracích klapek REGEL-air® FFL

 Větrací systém integrovaný do okna
 Skrytý ve falcu (funkční spáře) 
 – při uzavřeném okně není vidět
 Automatické přizpůsobení tlaku větru
 Viditelné větrací cesty 
 – případné snadné čištění
 Rychlá montáž
 Dodatečná montáž možná kdykoliv
 Regulovaná výměna vzduchu
 Spolehlivé snížení vlhkosti 
 Zabraňuje poškození plísněmi
 Zvukotěsnost do 42 dB
 Certifi kace dle EnEV 

REGEL-air® K – okenní větrací 
klapka v uzavřeném stavu při 
náporu větru

Ještě více čerstvého vzduchu?

Žádný problém! S REGEL-air® větrací klapkou na přesazení 
křídla ÜL pro plastová okna. Větrací klapka ÜL se zpravid-
la používá v kombinaci s REGEL-air® větracími klapkami 
FFL.

Jakožto komfortní větrací 
systém REGEL-air® PLUS 
mohou být splněna v kom-
binaci s odtahovým zaříze-
ním i náročnější větrací kri-
téria – redukované a jme-
novité větrání.

Regulace větrací kapky na 
přesazení křídla se provádí manuálně pomocí šoupátka 
na větracím modulu.Větrací setVětrací set

Větrání ÜL

REGEL-air® ÜL – větrací klapka na přesazení křídla 
pro PVC okna



Větrání ÜL

Větrací set


