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• szellôzési rendszer a PVC ablakokban
Aereco higrovezérelt szellOzés
A Iakások Iegcserejenek a pitlanatnyl szUksegtetekhez igazitasan alap-
szik. A meghatározo mutatO a bearamlO es ettávolitott IevegO meny-
nyiségenek meghatarozasahoz a hetyiségben uratkodO, relativ , ned-
vessegtartatom. A lakasban uralkodO nedvessegtartalom közvetlen
asszefüggesben van a benne tartOzkodOk szämával Os a napi teve-
kenysOgekkel, amelyekbôl vizgOz ketetkezik (mosás, fOzOs, fUrdOs).
A higrovezerett lOgbefUvOnak kôszônhetOen, a rendszer lehetovO te-
szi a külsO levego beengedeset, és szabalyozza az ettávolitott levego
mennyisOgOt - ezOrl a levegOt ktfUvO vagy kiszivO, higrovezOrett racsok
felelnek. A váttozO nedvessOgtartalom hataséra a poliamid szatag
megnyülik vagy OsszehUzódik, ezzel változtatva a szellOztetO vagy a
rács tOgateresztOsOt. Ennek kôvetkeztOben változik a tevegO mennyl-
sOge, ami az elemen at tud áramolni.

REGEL-air" szellOzés
A REGEL-air rOsszellOztetO kOt, egyenkOnt 125 mm szOtes etembOt at.
A szetOztetO csappantyük külOnbOzO nagységU etlensUlyokkal vannak
ellâtva, ami miatt a szeltOztetok megfeleloen reagatriak a kb. 20-30 Pa
mOrtOkü szetnyomasra. A REGEL-alr rOsszellOztetO ügy van kitalál-
va, hogy a használt levegot ettenOrzött mOdon vezesse el.
Az êpületben szetlOzteto rendszerrel egyUtt alkalmazott REGEL-air
a levegOt bevezetO berendezOskOnt hasznatatos. A kUtsO, friss IevegOt
a szamy Os a tok kOzOtti tOrbe vezetik. Ott etOzetesen felmelegitve tel-
emelkedik, Os a szellOztetOn keresztül Oramlik be a helyisOgbe. Nem
keletkezik huzat, mivel a külsO leveg6 a szellOztetOn Os a plafon alatti,
felsO fOl hornyon keresztüt áramlik, ahot keveredik a hetyisOgben tevO
melegebb levegovel. A REGEL-aI, szellOztetO gyorsan beszerelhe-
to, nem kelt speciOus furatokat Os marOsokat kOszIteni. A telepitOst mar
beOpitett ablaknOl is el tehet vOgezni.
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• a PVC tech nolOgiájü ablakok elônyei
A STOLLAR abtakok rendkivül jO hOszigetelO kOpessegukkel tUnnek
ki, ennek koszönhetOen a helyisOg fUtOsOhez szUksOges energia ele-
nyeszo. A PVC prof ilok Ujrafelhasználasa a gyartàs során viszont kOz-
vettenül hat a Fold termOszeti kincseinek vOdelmOre.

Az 5-kamrOs, boritott profit klasszikus atakja, a nagy hOszigetelo-
kOpesseg, zajvOdelem, vatamint a bevOlt technolOgiai megoldasok
a STOLLAR abtakok magas minosegOnek.
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