
Ventilaěrú

věffi
O ventilaěních turbínách bylo napsáno již mnoho článků, protože jsou na
české střechy montovány jíž od roku 1996. Připomeňme si tedy alespoň
ty základní a zásadní podmínky, proč a kam se turbíny umisťují a proč se
s nimi nahrazují původní hlučné a velmi často nefunkční centrátní elektrické
ventilátory umísťované naYZT šachtách panelových bytových d'omů.

okud jste obyvatelem bytu blízko
střechy (nejvyšŠího patra) a máte
nad hlavou stále v provozu si|ný

a hlučný elektrický motor, určitě mi dáte
za pravdu, Že při kaŽdém sepnutí se
vám zvedne tlak, o to více v případě, Že
je jiŽ večernt pohoda a Vy Se díváte na
váš oblÍbený televizní seriál. Při sepnutí

motoru jakýmkoliv sousedem v domě
je vám ze sociá|ního zařizení odsáván
vzduch, a to i kdyŽ jej právě nepotřebu-
jete odvětrat. UŽ jste to nevydrŽe|i a šli
motor vyřadit z provozu, nebo někdo
jiný jej uhnal sirkou ve spínači. Nyníjste
ovšem všichni bez aktivního odvětrávání
a musíte větrat pouze oknem, což je

sice nedostatečné, ale zato je nehlučné.
Nebo jiný případ, váŠ soused si nain-

sta|oval do WC a koupelny malý axiální
ventilátorek a větrá si dle vlastnípotřeby,
jenŽe si neuvědomuje, Že jeho ventiláto-
rek nepřetlačí celou výšku odvětrávací
Šachty a tím tlačí všechen nepř1emný
odér do ostatních byIŮ. Zni to moŽná
přehnaně, ale to jsou opravdové pro-
b|émy uŽivatelů panelových domů se
starým centrálním větráním.

NIKDY sE NEzÁsEKNoU
Naštěstí se jiŽ 15 let instalu1í 1ako

náhrada za nefunkční a hlučné centrál-
ní motory ventilační turbíny Lomanco.
Samočinné ventilační turbíny Lomanco@
mají proti původnÍm motorům nespočet
výhod. PředevŠím vás jiŽ nebude obtě-
Žovat ve|ký hluk a siIné otřesy z motoru.
Lomanco je i při těch ne1vyšŠích rych-
lostech větru nehIučné. Má sice niŽší
výkon oproti motorÚm, a|e na oplátku
vám odvětrává trvale celých 24 hodin,
365 dní V roce, rok za rokem, takŽe
v součtovém výkonu předčí i motory.
Životnost je odhadována na cca 40
let. Díky unikátním nerezovým kuličkám
zapouzdřených v teflonovém pouzd-
ře (patent evidovaný firmou Lomanco
v USA)' které je stáIe extrémně kluzné,
se loŽiska nikdy nezaseknou, nezrezavÍ
a hlavně nevyŽadují ÚdrŽbu'
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Samočinné venti]ační turbíny
Lomanco@ mají protr původním

motorum nespočet výhod. Především
vás již nebude obtěŽovat velký hluk.

UŽ NEJSTE ovLIvNĚNI
PoTŘEB.trMI soUsEDÚ

PouŽitím turbín Lomanco@ míSto Cent-
rálnich motorů na StřeŠe domu jiŽ nejste
ovlivněni potřebami SoUSedů. Lomanco
odvětrává ventilační šachtu po Celý den
a to velmi pozvolně, bez pocitu průvanu.
Jižvám nebude v zimě zbytečně vytaho-
váno drahé teplo z bytu, pokud si nebu-
dete sami přát vyvětrat. Každý obyvatel
domu si zvolíjaké má nároky na větrání'
Jestli si pořídí v bytě Žaluzie (uzaví-

ratelnou mříŽku), kdyŽ se ma zdá, Že

ventilační turbÍna odvětrává přiliŠ nebo
axiální ventilátorek, protoŽe si chce jiŽ

řídit svoji potřebu odvětrání sám' Stane
se tak dvouÍázové odvětránÍ, kdy malý
ventilátor odvětrá poŽadovaný proStor
v bytě a následně v šachtě převezme
Úkol odvětrání turbina Lomanco@.

PoDMÍNKY NEJLEPŠÍHo
VYKONU

Pokud jste se rozhodli pro tuto eko-
nomickou a ekologickou variantu odvě-
tránÍ, 1e potřeba si pro správný chod
poh|ídat i rea izačni f rmu' která vám
bude Lomanco nahrazovat za centrální
motor. Je zapotřebi, aby vŽdy byIo pou-
Žito průměru nasávaciho hrd|a turbÍny
356 mm, coŽ je typ Bl81. oopř TlB14.
Pro panelové domy do 5 pater postaču-
je 1 ks za jeden centrálnÍ rr_otor' nad 5
pater je jiŽ zapolřebi2 ks T Bi4 pokud
je to moŽné, nejlepŠí je umÍstněni vedIe
sebe popřípadě s pouŽitím tz'''' <a|hoto-

vého dí|u nebo|i rozdvojky. Lomanco pro
svou dlouhou Životnost potřebu1e být
jen vodorovně vyváŽené, aby obě speci-
álnl loŽ ska byla rovnoměrně namáhána'
Pokud 1e turbÍna Lomanco@ instalována
Za Stro]ovnou výtahu nebo 1inou pře-
káŽkt-l r-tlr_lsí být vytaŽena pomocným
potrubirn vŽdy nad tuto překáŽku' tak
aby na ni mohL volně foukat vítr a turbina
měla svu1 ne1 epŠi výkon.

PozoR NA F.E LZIrIKÁTY
Dejte pozor na pravost ventilaČních

turbín Lomanco@. Jen originální turbína
Lomanco@ má celohliníkovou konstruk-
ci cibulovitého tvaru, zcela bez pouŽití
plastových dílů' Tvar jednotlivých prvků
je vyvtren a průběŽně zdokonalován jiŽ

od roku 1956 a proti falzifikátům z Asie

byl testován po celém světě a 1e stále
prováděna přísná výstupní kontrola kaŽ-
dého kusu. JeŠtě bychom vás rádi upo-
zornili na praktiky některých obchod-
níků, kteřÍ nabŽej( neznačkové turbíny
a argumentu1l Iim, Že je sice niŽŠÍ cena,
ale stejné vlastnosti. Jim se to vyplatÍ,
protoŽe za pár let k nim opět přijde-
te a diky dodaným turbínám s krátkou
Životností budete poŽadovat nové. Pak
se vám ale bude těŽko na domovnÍ
schůzi vysvětlovat, proč 1e nutné napři
kIad kaŽdých Šest let turbiny měnit

a zdali neexistují turbÍny s delŠÍ Život-
ností a stabilními vlastnostmi. Pokud
si ne1ste jisti s umístěnÍm a montáŽí
Lomanca zaŠlete fotografii současného
stavu centrálního motoru (www.Ioman-
co'cz) a my vám sdělíme zásady, které
by mě|a realizační firma dodrŽet' l

Text: Vác]a'v Bí1ský
vaclav. bilsky@abcweb. cz
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