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Patentovaná ložiska

Další důležitou součástí hlavice .jsou

dvě speciální patentovaná ložiska vyro-

bená z DuPond De|rin@, obecně řečeno
z teflonu' Důvod proč je zalisováno v tef_

lonu je jednoznačný a vychází z jeho

základní vlastnosti a tou je dokonalá sta_

bilita mechanických vlastností nezávisle
na okolní teplotě. DuPond Delrin@ má

především nízký koeficient tření, rozmě-
rovou stabilitu, vysokou pevnost a tuhost,

rázovou houževnatost a především vy_

sokou odolnost vůči únavovému lomu
i při nízkých teplotách. Navíc je loŽisko
plněné trva|ou náplní na bázi Turcon@,

což zlepšuje třecí charakteristiky a tím se
zvyšuje odolnost proti opotřebení a cel-
ková účinnost ložiska. Jen takové ložis-
ko dokáže 8arantovat dlouhou životnost

a přitom naprosto nulovou údržbu po

deseti letí.

Uvědomme si, že na střeše se během
roku pohybují teploty v rozmezí -3o až

B0 "C, což je rozpětí přes 100 'C a to již
dokáže kvalitu ložisek pořádně prověřit.

Jedná se proto o naprosto jedinečný

prvek turbíny LOMANCO, který žádný
jiný výrobce na světě nepouŽívá. Život-

nost loŽiska je díky vynikajícím třecím
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vlastnostem teflonu neomezená a ner
potřeba ho po celou dobu životnos:
rámu měnit. Což je významný náskc,-

proti jiným výrobkům, které tím, že nall -

zí možnost výměny ložisek, dávají jas:_.

najevo o jakou kvalitu a Životnost jei

ložisek se jedná.

LoMANco zajistÍ bezproblénro.' _

funkčnost po dobu více než 50 let. '_,_

doba není smyšlená, ale je gararr''

ná oficiálními testy prováděnýnli oc;

ku 1956 v USA. Například v někte'. '
státech je dávána na VH LON1.\\ _

doživotní záruka při některých zl;-.
bech použití a to už je co říct. '"_-:

snad jinývýrobcedokládatsvoji žir, :_ _-

na skutečných realizacích pro\e(:''''
v šedesátých letech minulého stole:

Nejčastější příklady použití
. odvětrání průmyslových objektú
o odvětrání zemědělských objektu
o odvětrání výrobních a skladoracíc-

objektů
. odvětrání střešních plášťů jedno Č

více plášťových střech
. odvětrání půdních prostor _ ome-

zí přehÍátÍ objektu, sníží tepelne

zaÍížení
. odvětrání bytových domů

Profesionální Uentilaění hlavice
LOMANCO
Na ěeském trhu se obievil v poslední domě nespoěet různých druhů ven-
tilaěních hlavic. Jako první do země byly dovezeny origináIní ventilaění
turbíny LoMANco z USA v roce '1996. Tyto turbíny se také nejvíce po
ěeských stavbách rozšířily a i přes nemalou konkurenci se drží na prvnÍm
místě.

Důvodem dovozu a následného po_

užití turbín LoMANCo bylo zajištění

beznákladového a bezstarostného odvě-
trání střešních p|ášťů, různých výrobních
a skladovacích objektů a v neposlední
řadě bytových jednotek.

TurbÍna LJMANC1 v černém provedenÍ

Co to vlastně je profesionální ventilač_

ní hlavice LoMANCo často označovaná

ve zkratce jako VH Profi - LOMANCO?

Rotační hIavice

Jedná se o důmyslné zařízení, které

slouží k odvětrávání bez potřeby elek-
trické energie. Skládá se z rotační hlavice

s 21 speciálně natvarovanými lopatkami

s oclvoclňovacími drážkami. Tyto odvod-

ňovací clrážky nlají důležitý význam pro

samotnoll úČinrrost hlavice. Slouží nejen

k odvodu vocly nrinro hlavici, ale sou-

časně význanltlě na1lonláha jí zvýšené-

mu výkonu. Srraci 1lroto |]atří tyto turbíny

mezi nejvýkonrlější rla trhu.
(Zde bychonr rácli u1lozorrrili na tUr-

bíny, které se v ČR také 1lrocIávají, ale

tyto speciálně lisované oclvoclňor'ací
dráŽky nemají a proto nenlolrou garan-

tovat 1007o vodotěsnost. Tyto hIavice lly
ve Spojených státech, kcIe jsou trrrllírl1'

extrémně prověřovány příroclnínli r,|ivy,

zřejmě neměly šanci uspět.)
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HIiníková konstrukce

Aby však celá rotační hlavice kvalitně

odvětrávala, vyžaduje pevnou a přitom

lehkou konstrukci. LoMANCo je celé
vyrobeno jen a pouze z celohliníkového
rámu. Hliník garantuje minimální hmot-

nost a boční tuhost rámu zvýrazněnou
profilováním. Dojde tak k odlehčení loži-
sek a výzr'ramnému proclloužení životnosti

a odolnosti oproti jiným materiálům.
Nové ventilační hlavice Lomanco BEB14

s venkovní zpevněnou konstrukcí jsor-r

otestovány na neuvěřitelnou rychlosti
větru přes 23B km/hod. To dokládá na1lro-

sto vyvážený systém, který je ocloIný si|-

ným povětrnostním podnlínkánr. T.ll..Že

v českých podmínkách pracr_ljí tLlrllirl''

LoMANCo na nižšÍnl neŽ 5O '', z.ltl'z.-^
což se význantrlě 1lro jer .lie 't,r ' ' -': '"

životnosti.
Pocl rot.tČrl lrl.rr i.

který 1lootáČer]inl (jO\:Z. ,_: _

0,tŽ -{5 ' Cclj 'v J]r .._-

vyhovLrjíc Í.

Turbíny Lol\'liA\CC 'e š kmé střeše
ýrobní hat''

Turbíny a |ejich rÝkony

Trpoie sr.;r .:.,..r tLrrbinl'o velikos-

tech ]t)j lll^_ ] ] ^'l:l .l -]56 nlnl' Turbína

BlB1_l o l]::.'"ť'.. 1_il1 11111 je jednoznač-

ně ne jprclci.: 
' .,-i- : tLlrllit-loLr rra českén-l

trhu. Dr;i tlc]._-'-l t ,' r rlikajícÍ poměr mezi
výkclrlcnl J ( (''L''.' B l B 1 _l nlá oproti Bl B 1 2

(pt'LlnlěrLl ]t'rJ :l-lt. o j7 9l' vyšší výkon
a přitonl je t e:..l jerl o .} 'lá vyšší.

\e|r1'šší výkon turbíny toMANco
BlB1-l |e při rychlosti větru 10,2 m/s

a při otáčkách 315 otlhod ověřených
l 1 56,3 mr/hod a to,, -"- = 54 Pa. Zkouš-

-'' lllIl'provecleny v vvÚU Radvanice.
P:oc tecl}' nemít tuto nejvýkonnější hlavi-

ill Lonlanco garantuje stabilně nejvyšší
r(kon a předevšínl absolutní bezstarost-

nost...

Proč si vybrat LoMANCO aneb
co nenaidete u jiných ventilačních
turbín
. DuPond Delrin@ unikátnÍ nosný rám

IoŽisek
. Kuličky z nerezové oceli 200 Crade

302 serie
o Celohliníkovou konstrukci
o Plně opracované dráhy ložiska, ne

pouze lisované
. Turcon _ permanentní lubrikant
. Samomazací Turcite pouzdro ložiska
. Ultrazvukem svařované víko ložiska

Upozornění

Výrobce L)MANCO nevyrábí venti-

Iační turbíny s pomocnýnl elektrickýtl-l

ventilátorem, protože muSí garantovat

nejvyšší odolnost proti povětrnostním vli-
vům a předevšínl životnost po desetiletí.

lnstalací elektromotoru by došlo k naru-

šení stability systémU, turbína by ztratila

svůj základní význam použití a to provoz

zcela bez nákladů, bezúdrŽby a navíc by

se instalací motoru ZatíŽila konstrukce
a došlo by k extrémnímu zkrácení život-
nosti a to rozhodně LOMANCO nenlůže
dopustit.

Kombinace s nlotorem nrá jediný pří-

nos pro garantovaný minin'rá|r-rívýkon při

bezvětří, ovšenr nás|edně nlá nespočet
nevýhod a hlavně by to zrlanlelralo krok

z1lět z hlecliska ekologie .r to je nepřípust_

né. Veznlenle-|i v úr'al'ru, Že se v ČR ob;e_

vuje naprosté bezvětří přibliŽně ve 2 "/,

z roku, jedná se o zanedbatelnou dobu
a tudíž jednoznačně převládají výhody
klasických turbín proti kombinaci motor/

vzduch. Navíc i cena jasně hovoří pro

turbíny klasické.
Pokud zákazník vyžaduje garantovaný

vysoký výkon ventilace, doporučujeme
mu použití klasického elektrického ven-
tilátoru. který jej dokáŽe zajislil a je tomu
plnohodnotně uzpůsoben. Musí pak

ovšem počítat z vyššími náklady na pro-

voz a údržbu. Kombinace turbíny S moto-

renr není přínosná ani pro panelové domy,
protože přínos motoru o malém výkonu
je zanedbatelný a stejně si lidé nakonec
musí do bytu usadit malé ventilátory, aby
se docílilo nadstandardního odvětrání.
Takže ani z tohoto hlediska není kombi-
nace vhodná, proto jej LoMANCo nevy_

rábí.
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7-:rclna na ploché střeše

'e š kmé střeše
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