
Aplikace ventilačních turbín
První ventilační turbíny Lomanco začala do ČR dovóžet v roce 1996 mají turbíny ve výrobnÍch a admi-

společnost ABC _ American Bohemian Corporation. od té doby turbíny nistrativních objektech, kde turbíny

uštyvetmidlouhoucestuapřestojeještěnespočetnevyužitýchpřÍležitos- odsávají po celé léto přebytečné

tí. Jaké jsou možnosti Lomanca nynÍ nastíníme. ' teplo hromadící se pod střešním
pláštěm a tím výrazně snižujíteplo-
tu v celém interiéru.

oblastí, kde se turbíny Loman-
co nejvíce používají, je odvětrání
střešních plášťů. KaŽdý střešní plášť
musí být vhodně odvětrán, protoŽe
vznikající kondenzát na spodním líci
krytiny můŽe postupným zatékáním
způsobit nemalé problémy v kon-
strukci střechy, popř. přímo v interi-
eru. Aby těmto problémům předešli,
naučili se projektanti do střešního
p|áště umístbvat turbíny, které svojí
íotační částí vytváří podtlak a tím
permanentně odsávají přebytečný
vlhký vzduch ze střechy. Trvalé od-
větrání tak om ezí riziko kondenzace.
Pro tento účel se nejvíce používají
turbíny průměru 356mm s označe-
ním Bl814. Jedná se o nejvýkonnější
turbínu se zaručeným výkonem aŽ

2 250 m3lhod.

Turbíny v současné době také
výrazně zasahují do procesu rege-
nerace panelových domů. Vlastníci
domů provádějí nevyhnutelné opra-
Vy, zateplují a také renovují centrální
ventilačnísystémy. Právě zde je opět
vhodná příležitost pouŽít turbíny.
Púvodní ventilační systémy měly
centrální elektromotory' které jsou
nyní zpravidla nefunkční' Nově in-
stalované turbíny pracují bez potře-
by eIektrické energie, takŽe nákla-
dy na provoz jsou nulové po celou
dobu jejich životnosti. Součástí sys-
tému jsou malé axiální ventilátory
v bytech, které umožní spolehlivé
odvětrání přesně dle požadavku
UŽivatele' Nedochází k nespokoje-
nosti uŽivatelů, protoŽe kaŽdý větrá

individuálně a nenÍ závislý na cent-
rálním systému.

Další aplikací je odvětrání půd-
ních prostor a podstřešních Částí
domu. Jde o zásadní vyuŽití, které
přímo souvisÍ s komfortem obyvatel
domu. Turbíny jsou schopné svou
trvalou funkcí zajistit snížení tep-
loty přehřátého půdního prostoru
o desítky stupňů, a tÍm přímo sníŽí
tepelnou zátěž v interiéru. V kon-
krétním případě v rodinném domě
při pouŽití jedné turbíny klesla
teplota v.půdním prostoru o 'l5 'C.
Díky tomu klesla v podkroví teplota
o 4"C (z např. 29,5 "C na 25,3 'C)' což
bylo pro uživatele velmi zásadní.

Ještě větší přínos majÍturbíny pro
domy, kde je pouŽita klimatizace.
Snížením tepelné zátěŽe objektu
přes střešní systém se odlehčí kli-
matizaci, která není tolik zatěžová-
na a pracuje při niŽším výkonu s niž-
ší spotřebou. stejně přízniVý efekt

Zemědělské objekty v součas-
nosti také procházejí vývojem. Pů-
vodní zemědělské stavby jsou dnes
navrhovány s maximální účelností
a hospodárností. Proto jsou pro od-
větránístájí, kravínů, sýpek a dalšÍch
zemědělských objektů často vyuŽí-
vány turbíny Lomanco. SamoČinná
turbína sice nepracuje s tak velkým
minutovým výkonem jako elektric-
ký motor, ale při měřenív průběhu
24 hodin je její výkon srovnatelný,
častokrát i několikanásobně vyšší
neŽ při použití motoru.

Turbíny Lomanco jsou vyráběny
ze speciálních hliníkových profilů
a na rozdíl od špatně okopírovaných
turbín mají opravdu celou konstruk-
ci hliníkovou, nepodléhající stárnu-
tí. Navíc i tloušťka lopatek turbíny je

větší a má zásadní vliv na stabilitu
systému a odolnost proti přírodním
vlivům. Kombinací Více materiálů
(např. kombinace s plastem) dochá-

zí k zásadnímu nevyváŽení systén^-
a tím extrémnímu sníŽeníživotnost '
U turbín Lomanco nedochází k rycl'-
lému stárnutí a lze je pouŽívat de-
sítky let zcelabezÚdrŽby. LoŽiska se

skládají z teflonového pouzdra a ne-
rezových kuliček' takŽe není nutna
žádná jejich údržba či výměna, jakc
je tomu u jiných, méně kvalitnícr
produktů. Patentovaná ložiska jsou
současně i velmi odolná teplotnín^
vlivům a vlivům chemickým.

Jako další, již drobnější realizace
lze zmínit individuální odvětrání ro-
dinných domů, především sklepu
koupelen a WC. Turbíny jsou take
vidět na mnoha vodojemech nebc
průmyslových objektech, skladech
dílnách atd' Prostě všude tam, kde
bylo potřeba provádět průběŽné od-
VětráVání a přitom byl kladen důraz
na hospodárný provoz a nízké poři-
zovací náklady. Právě do těchto in-
stalací nejsou vhodné žádné turbíny
poháněné elektrickým motorem ani
turbíny s ostatními umělými pohony
(např' solárními)' kvůli jejich velkému
namáhání a zkrácené Životnosti'
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