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Ventilaění turbíny LoMANco
I dobrý tip na Uětrání zdarma
o ventilaěních turbínách bylo napsáno iiž mnoho ělánků, protože isou na

české střechy montovány již od roku 1996. Připomeňme si tedy alespoň
ty záktadní a zásadní podmínky, proě a kam se turbíny umisťuií a proč
se s nimi nahrazuií původní hlučné a velmi často nefunkění centrální
elektrické ventilátory umísťované na VZT šachtách panelov'ých bytových
domů.

Stávající systém, který v panelové zá-

stavbě převládá, používá k odvětrání ša-

chet panelových domů - odvětrání Wc,
koupelna, kuchyň _ centrální elektrický

ventilátor ovládaný z jednotlivých bytů,

jeŽ při spuštění v jednom bytě uvede do
provozu nucené odvětrání ve všech by-

tech napojených na jednu stupačku. Ná-

sleduje hluk ze spuštěného elektrického

ventilátoru a jeho rezonance se ozývají
v celé šachtě. Ío znají hlavně obyvatelé

bytů blízko střechy (nejvyššího patra).

Samočinné ventilační turbíny

Naštěstí se již patnáct let instalují
jako náhrada za nefunkční a hlučné
centrální motory ventilační turbíny
Lomanco@, které mají proti původním

motorům nespočet výhod. Především

vás již nebude obtěžovat velký hluk

a silné otřesy z motoru. Turbína má

sice niŽší výkon oproti motorům, ale na

oplátku vám odvětrává průběžně a zce-

la zdarma' Zátukaie 15 let, životnost je

přibližně a0 let.

Díky prvotřídním nerezovým ku l ičkám

zapouzdYených v teflonovém pouzdře

(patentovaný systém evidovaný firmou

Lomanco@), které je stále extrémně kluz-

né, se ložiska nikdy nezaseknou/ nezre-

zaví a hlavně po celou svoji životnost

nevyžadují údrŽbu.

Větrání podle vlastní potřeby

Použitím turbín Lomanco místo cent-

rálních motorů na střeše domu již neiste

ovlivněni potřebami sousedů' Lomanco

odvětrává ventilační šachtu po celý den

a to velmi pozvolně' bez pocitu průvanu.

Již vám nebude v zimě zbytečně vyta-

hováno drahé teplo z bytu, pokud si to

ovšem nebudete sami přát.
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Každý obyvatel domu si zvolí sám, jaké

má nároky na větrání. JestIi si pořídí v bytě

Žaluzie (uzavíratelnou mříŽku), když se
mu zdá, že ventilační turbína odvětrává
příliš nebo axiální ventilátorek, protoŽe si

--

chce již řídit svoji potřebu odvětrání sám'

Získá se tak dvouÍázové odvětrání, kdy

malý ventilátor odvětrá požadovaný pro-

stor v bytě a následně v šachtě převezme

úkol odvětrání turbína Lomanco'
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Správná instalace

PokLrcl lste se rurzhoclli lrro tr.rto el<o-

notnic'l<oLt .r el<ologic l<oLr varianlu orl-

větrání, je 1lolřell.l si 1lro s1lr.ir rlí chrltl

1lrlh|íclat i reaIizačrrí iirnlLr, kler.l lltlcle

Lc>tll.ttlcll" llilhraZ()Vat za <'etl1riltlÍ tlltl_

trlr. ]e za1lotřcllí, ally r,Žclr' llr ltl 1ltril-
Žito 1lrt'rnlčrLr tlasávacíhrl hrclIa tLrrllillr

_]_5(l nlnl, t'tlŽ je ty1l L3l13 l_1 1ltl1lL' l [) 1 J'
PrL, l),ll)ť|()\e r|rrttlr, rIo ) lr,]l_l l ' - j

I L. z,r jerlen ( pr)lr,rln nr(, r" , I : ,-

ttlr je jiŽ zal)otřel)í 2 ks TÍB l.-l' i', '-l'il ,_.

to trltlžtlé, neIlc1lší je Lttlli:trli'- ,.. i] .,

sclle 1lo1;ř' v 1lří1larlě tlt'r]r'':,:]._' -'--..

s l]OtlŽitínl tzv. l<.rlhotclr'éllr,,] '':'
rozrlvo jl<y.

odvětrávání střešních pláštu

()riginiilní turl;ítly Lrltll,ll'I l' -

l17l\,ll]\ i 1rt'n rlrlr,ť'lt,r't' . .'

a t.rké 1;irclních l]rost()l. L :1i. - -

pier ler iittt t zittt. l(rTl 'rn r 
I

tlt o1l|.lt It.rrrlrělr.rr.'l l'rL',' z

kott, lertz,il. \,rop.rL r l*i. .

r,r 1rt'elti,rly rzrlrrr lt,r Ilr z

l)tl(llllj](' l)l'()5loltÍ.l \lll,/'I

, el,'lt,'tlottttt.( )rlr,rlr.' r -

rr,rkl,r,ly rr.r Llirrr,rl z.r,

1lřÍjenrně1šínl 1lrclstr'crl i'l'.
Č,lslo jt'l,tké lLrrlrrrt' l

relr.rni skleprrrt lr 1,r, .

rl,'tru,,rl' i orNclr,r'rr
r.orl. zt'rrrerlel.(1 ,lr 

'

s1áj í.

Pozor na falzifikátr

l)r'jlr' pozor n,r li
Itrrllrn lOltr,rr)rr, J'

Lotrlatlco' nlá celohliníkovou konstruk-
ci cillr-rlovitéht) tV.'lÍLl, zceIa llez 1lor-iŽití

1lIast<lr'ých clí|ů. Tvar Ieclnotlivýc'h 1lrv-

ktl jc r.'.vr,íjen a 1;rťrllěžně zclol<otlalr>vátl
jlŽ rlcl rcll<tr 1956 a o1lroti faIzifil<irtťrnl je

testtlr'átl l]o cclénl svč:tě. N.rvíc jc st.iIe
1lrr lr'.irletl.t 1lřÍsrlá výstr-r1lrl í krlrlt roI a |<aŽ

cleho kusu.

lt'ště ll'vc'hrlrll v;rs rácli u1lozortlili tla

l]l.lktil(\' některýc'h ollchoclrl íků, kteří na

ll izc j Í rlezrl.lČl<rlvé tu rll íny (rla1loclollen i-

tlr Ltlnlatlc.t) .r .rrgr.lrtletltujítínl, že jc sicc
lliŽší ce'n.t, ale stejné v|.lsttlosti. Jirrl se to
r r 1l|.lli, l)l1)toŽc zJ l]ár let k rlirrl rl1)ět 1)ři

c]t,1e .l clíkl' rl<-rrl.ltlÝtll tLrrllínát-ll s krátkou

i l .,iir"i,.r,.

ttrjítr_lrllírly s rlelší Životrlostí .r slallilrlírlli
vl.rstnostr.n i.

Pokrrcl si nejste jisti t_lnlístět-títlr a tllcltl-

ttiŽí Lonr.ltlca, Zašlete nárll ftltclgr.rfii

$. I

Žir <ltt-ttlstí llLlclete 1loŽacItlv.rt cl.rlší rl<lvé.

Pali sc r,árll ale llLrrlt: těžko rla rlrltlrovní
.c hrtzivysvt''tlt)VJt, l)loČ je rlLrtnó kaŽclých

rla1lř. (l let trrrllíny nlěnit.t zrl.lIi rlecxis-

sou Častlél-to st.rvr_t cetltrii I tl ího t't-toto rr_t

( ) a tlly vártl srlělírlle
zásarly, které l;v rllěl.l re.lIizai'ní [irrll.t
cloclrŽet

* Vhodné pro komerční objekty
irodinné domy

o vhodné pro šikrné
i ploché siřechy

,* kompatibiIní
s kazetovými pochledy

o nejnovější
LED technologie .tit*iĚ&rr.'
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