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POUŽITIE VENTILAČNEJ TURBÍNY 
airhawk ZAISTÍ

prirodzené odvetranie priestorov i v mies-1) 

tach, kde je odvetranie iným spôsobom  

problematické, alebo nerealizovateľné

stabilizáciu teplôt a neustále vysušovanie 2) 

a odvod kondenzačnej vlhkosti zo strešné-

ho plášťa

zabraňuje vzniku hniloby a tvorbe pliesní3) 

plynule a trvale odvetráva priestory streš-4) 

ného plášťa a interiérov budov

zabranuje vzniku kondenzátu5) 

eliminuje prievan v interiéri6) 

odvetranie bez potreby využitia elektrickej 7) 

energie.

VÝHODY VENTILAČNÝCH TURBÍN airhawk
vďaka nízkej hmotnosti nezaťažuje strešnú 1) 

konštrukciu

tichý chod2) 

dlhá životnosť3) 

nízke obstarávacie náklady4) 

rýchla návratnosť investície v porovnaní 5) 

s nákladmi na elektrickú energiu

bezúdržbová prevádzka6) 

možnosť použitia na šikmých aj plochých 7) 

strechách

odolnosť voči zmenám teplôt8) 

kĺb na krku hlavice umožňuje nastaviť 9) 

potrebný uhol podľa sklonu strechy

profi lácia na rebrách bráni zatekaniu vody.10) 

PREČO POUŽIŤ TURBÍNY airhawk
Každý strešný plášť a podstrešný priestor, aby 

bol správne odvetrávaný, potrebuje tzv. vzduš-

ný oplach. Vplyvom zmien klimatických pod-

mienok je nutné brať do úvahy tvorbu vlhkého 

vzduchu, ktorý sa usádza v podobe kondenzá-

tu vo vnútri neodvetrávaných priestorov. Tento 

kondenzát je nutné odstrániť! Na tento účel je 

ideálne použiť ventilačnú turbínu  airhawk, 

ktorá zabezpečí trvalé a prirodzené odvetra-

nie. Ventilačné turbíny airhawk sa používajú 

ako preventívne opatrenie k odvetraniu napr. 

Ventilačné turbíny airhawk zabezpečujú trvalé a účinné odvetrávanie 

priestorov bez nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie.

airhawk 12" je možné dodať  
aj v čiernej a hnedej farbe

Princíp odvetrania strešného 
priestoru turbínou airhawk

Odsávaný Odsávaný 
vlhký vzduchvlhký vzduch

Sací otvor (izolácia Sací otvor (izolácia 
ho nesmie blokovať)ho nesmie blokovať)

Náveterná Náveterná 
stranastrana

Čerstvý Čerstvý 
vzduchvzduch

airhawk

ODPORUČENE MNOŽSTVO TURBÍN PRE ODVETRANIE MEDZISTREŠNYCH PRIESTOROV

Vetraná plocha
m2

Počet turbín 
12"

Vetraná plocha
m2

Počet turbín
14"

do 130 2 do 170 2

do 175 3 do 220 3

do 220 4 do 260 4

ODVETRANIE VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

Rozmer turbíny
v palcoch

Rýchlosť vetra
8 km/h

Rýchlosť vetra
13 km/h

Rýchlosť vetra 
18 km/h

Rýchlosť vetra
24 km/h

12" 590 m3/h 920 m3/h 1270 m3/h 1653 m3/h

14" 690 m3/h 1168 m3/h 1647 m3/h 2221 m3/h

airhawk je ventilačná turbína slúžiaca k tr-

valému odvetrávaniu strešných plášťov, pod-

strešných priestorov, interiérov, podkrovných 

priestorov, šachiet panelových domov.

airhawk je bezúdržbovy výrobok z vysoko 

kvalitných materiálov s dlhou životnosťou 

a s beznákladovou prevádzkou.

airhawk pracuje bez potreby ďalších nákla-

dov napr. nákladov na elektrickú energiu. 

Funkčnosť turbíny zaisťuje prúdenie vzduchu 

z odvetrávaných priestorov na základe pohy-

bu vetra.

airhawk je testovaná na bezproblémovú 

prevádzku do rýchlosti vetra 190km/h.



strešného plášťa, ale takisto ako prostriedok 

pri odstraňovaní už vzniknutých problémov 

a pomoc pri riešení havarijných stavov. Nie 

je však riešením vo všetkých havarijných prí-

padoch! Turbína airhawk nahrádza elektrický 

ventilátor, ktorý bol často poruchový, hlučný 

a predovšetkým zaťažený výdajmi za spotrebu 

elektrickej energie.

UMIESTNENIE VENTILAČNEJ TURBÍNY 
airhawk NA ŠIKMEJ STRECHE
Ventilačnú turbínu airhawk musíme umiest-

niť tak, aby hlavica bola vystavená preva-

žujúcim smerom vetra, teda čo najvyžšie 

a najbližšie k hrebeňu strechy. Získame tak 

jej maximálnu možnú účinnosť. V žiadnom 

prípade nesmieme kotviť ventilačnú turbínu, 

jej podstavu k iným prvkom na streche, ako 

je napr. oplechovanie komína, štítové alebo 

iné lemovanie. Miesto na streche ktoré zvolí-

me na inštaláciu ventilačnej turbíny nesmie 

byt  tienené výškovými budovami, stromami 

alebo inými prekážkami brániacimi stabilné-

mu pohybu vetra. V záväznosti na predošlé 

odporúčané počty turbín a na plochu, ktorú 

chceme odvetrávať určíme potrebný počet 

ventilačných turbín. Následne zmeriame výš-

ku strechy a umiestníme turbíny na ideálne 

miesto na streche, najlepšie pozdĺž  hrebeňa.

URČENIE SKLONU STRECHY
Do každého balenia ventilačnej turbíny sú 

vložené pomôcky pre určenie sklonu strechy. 

Vezmite meradlo a priložte ho ku streche 

šípkou smerom k hrebeňu. Pravítko priložte 

na druhú stranu strechy a na jeho spodnej 

strane odčítajte sklon  strechy (viď obrázok 1). 

Zistený číselný údaj potom použite 

k nastaveniu prevodového dielu na podstave 

ventilačnej turbíny.

MONTÁŽNY NÁVOD
OTVOR NA STRECHE 
Na vopred určenom mieste, ktoré by malo 

byť vzdialené od hrebeňa strechy 46 až 47 cm 

vyvŕtajte zo spodnej strany strechy otvor, 

ktorým prestrčíte tyč tak, aby vyčnievala nad 

strešnú konštrukciu. Otvor zvoľte tak, aby 

bol v strede medzikrokvového priestoru. Po-

mocou špagátu, na ktorého koniec priviažte 

kriedu a pripevnite ho na tyč, zakrúžte presne 

náznak otvoru potrebnej veľkosti. Pre turbínu 

Typ12" naznačte otvor o priemere 30,5 cm 

a pre turbínu Typ14" naznačte otvor o prie-

mere 36,5 cm. Cez strešnú krytinu a debnenie 

vyrežte nasávací otvor. Podľa obrázka 2 urob-

te značky vo vzdialenosti 14 cm vľavo, vpravo 

a nad vyrezaným otvorom.

ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEJ KRYTINY 
V miestach, ktoré ste si naznačili pre umiest-

nenie základne ventilačnej turbíny (viď 

predchádzajúci bod montážneho návodu), 

postupne odstráňte krytinu. Základňu osaďte 

na rovný povrch debnenia. V prípade že sa 

v debnení nachádza iný spojovací mate-

riál napr. klince, je nutné ich odstrániť (viď 

obrázok 3).

MONTÁŽ ZÁKLADNE
Vezmite základňu a priložte k naznačenému 

otvoru, ktorý ste si pripravili podľa bodu 

1. a 2. Podstavu mechanicky pripevnite 

k debneniu použitím min. 8ks strešných klin-

cov, ktoré musia byt rozložené rovnomerne. 

Základňa musí byť umiestnená uprostred 

kruhového otvoru v streche. Klince umiest-

nite najmenej 4 cm od vnútorného otvoru 

podstavy. Dĺžka klincov tzv. lepenkáčov by 

mala byt cca o 1,3 cm väčšia než súčet všet-

kých vrstiev do ktorých podstavu kotvíte. Na 

vrchnú časť podstavy naneste bitúmenový 

tmel, pomocou ktorého odstránenú krytinu 

znovu prilepíte a prekryjete podstavu turbí-

ny. (viď obrázok 4).

PRECHODOVÝ DIEL (KRK HLAVICE)
Nasaďte prechodový diel na základňu tak, 

aby bol otvor vyznačený pomocou meradla 

sklonu strechy zarovnaný s počiatočnou lin-

kou štart (viď obrázok 4). Spojte prechodový 

diel so základňou pomocou trojplášťových 

kovových skrutiek. Uvoľnite svorku a otáčaj-

te vrchnú časť prechodového dielu (krku), 

pokiaľ jeho okraj nenastavíte pomocou 

vodováhy do vodorovnej polohy. Potom 

svorky zopnite.

UTESNENIE PRECHODOVÉHO DIELU 
Vezmite strešný tmel a utesnite vnútorný 

šev, posuvného spoja medzi hornou a spod-

nou častou vid obrázok 5. Vezmite hlavu tur-

bíny a vsuňte jej plastovú nosnú konštrukciu 

do vopred vylisovaných otvorov 

v prechodovom diele a upevnite ju pomo-

cou trojplášťových skrutiek. Ako ďalší utes-

nite vonkajší šev v mieste horného a spod-

ného prechodového spoja, ďalej utesnite 

kolmý spoj a všetky vyčnievajúce hlavičky 

skrutiek (viď obrázok 6).

MONTÁŽNY NÁVOD PRI INŠTALÁCII 
VENTILAČNEJ TURBÍNY airhawk 
NA PLOCHÚ STRECHU
Preverte priechodnosť prieduchov, ktoré 

ústia na strechu. Základňu ventilačnej turbíny 

umiestnite na stred odsávacieho otvoru 

a pevne ukotvite k podkladu. Krk ventilačnej 

turbíny nastavte tak, aby horné hrany hrdla 

boli vodorovne. Všetky spoje na krku a na zá-

kladni utesnite, aby ste maximálne zamedzili 

možnosti zatekania.

Namontujte samotnú rotačnú hlavicu pomo-

cou priloženého spojovacieho materiálu.
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Obr. 1
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Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Montáž turbíny airhawk 
na šikmú strechu

Montáž turbíny airhawk 
na plochú strechu

Odsávaný Odsávaný 
vlhký vzduchvlhký vzduch
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