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Aplikoce ventiločních turbín toMANco
První ventiIoční turbíny se Z.::j . ; : ]R

dovóže1 v roce l 99ó spolec-:. ABc -
Americon Bohemion Corporotion

od te doby si prošly velmi dic_-: _ ::s_J'
I přes počóteční opotrnost si nokc_= ' _ :. :l y

nespočet příznivců o dnes iso.l _:=_'=^_ěř

no koždé střeše. Proiedete- :: - ' _: _i,

obievíte desetitisíce ins1oIocí. K e e^_ ' .: -u
lze iurbíny použít, si dó e _::.- __'e'

Oblastí, kde se turbíny LOMANCo nej-

více používají' je odvětrání střešních pláštú.

KaŽdý střešní plášť musí být Vhodně odr'ětrán.

protoŽe vzn1kající kondenzát na spodnínr líci
krytiny můŽe postupným zatékáním zpusobit

nemalé problémy v konstrukci střechy'. popř.

přímo v interiéru' odbomí znalci denně řeší

problémy s nevhodně navrženou střešní kon-

strukcí' Aby se těmto problémům předcházelo,

naučili se projektanti do střešního pláště umís-

tit turbíny' které svojí rotační částí vytváří pod-

tlak a tím permanentně odsávají vlhký vzduch

ze střechy' JelikoŽje odvětrání průběŽné, ome-

zí se tím riziko kondenzace. Zde se nejvíce po-

užívají turbíny pruměru 356 mm s označením

BIB14. Jedná se současně o nejr'ýkonnější tur-

bínu LoMANCO se zaručeným r'1'sokým vý-

konem.
Turbíny v současné době také výrazně

zasahu.ií do procesu regenerace panelových

domů. V1astníci domú provádějí nevyhnutelné

opra\'y. r'1 měňují okna, zateplují fasády, rekon-

struují střech1' a v neposlední řadě také renovu-
jí centrální ventilační systémy' A právě zde je

opět vhodná příležitost turbíny Lomanco pou-

Žít. Původní ventilační systémy jsou zde zprar'i-

dla nefunkční, a proto se nabízí moŽnost jejich

demontáže a monÍáŽe nového systému. Sr'sté-

mu, který bezesporu odpovídá poŽadar kum 2 l .

století' zajišťuje výrazné finanční úspon a pře-

sto splní svůj úkol. Jelikož turbín1 pracují bez

potřeby elektrické energie. jsou jeii.-h náklady

na provoz nulové po celou dobu iejl--h Život-

nosti. Turbínyjsou r'1'ráběn1 ze l:::::.n:;h hli-

níkových profilu. takŽe nedt;i"z: i _:_:"r n ch-

lému stámutí a lze je pouŽ:l:: ::.:'_..'. _:: zcela

bez údrŽby. \aríc ie m,,Z:.j :-::.-.-. i. :::ino-
vat s axiáIními rentiljtcr' i :.':-...' .-..Ž: uŽi-

vatelum se do.tane mr\::''.'i.:.:.-. : :. ':..

Zemědělské objektr r loulrlin|'sti také

procházejí slým r'ýlojem. P_'. ': ' _:::_':Jěl-

ské star'bl' isou dne. l::]i- ''-. - :--.',. :ljlní
účelnottí 3 [p.po.:;::.'-:: \.::'.''__ :].rs-

ti odrětrjní.Ijií. ]r;:l::-...:=. , '_..-: lť_
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Illc\dčlských obiektU.jstltr ttrrbíny Ltltrratrctl vc]-

rlli r r'LrŽír'l'ttlv. Hla'''níIll duvoclerll potrŽití ttrrbÍn

I -()1\'{ ANCo oprtlti clřír'e instalor'anýnl velkýnl
clcktrickýnr \'entilittorill11 .ie je- jich trr'alý 2-1 ho-

JirrorÝ ctckt. Aby' se clřír'e kr'ar'íny pr'trběŽně

,ltlrtrtrlir'alv. b1'lo rltrtné ocll'ětrliní s cl. t-tltrtclry

Ir()tlštLrt Ilcsč'ctliěkr'tit běherrl dnc. Motory tílll tr-

lle'l) a ptl c'ase tlclešly. Sarlločinnii ttrrbírla sicc

llt'l)lactl.ic s tak r'clktínl t-tlintttol'Ýtrl l'ýkorlcm.

lr1c 1lři Illěře ní r' pr'Lrbčhr'r ]-l hoclin.je její l'1i|'6n

\l'()\ natelIlý. častokriit i nčkolikan/rsobně r'yšší

Ilr'Ž s poLržitírll nlotortl.

Jako clalší..jiŽ clrobnější realizace. lze zlllírlit
illtlir'icItri'rlní ocll'ětrírní roclinných domrr. přecle-

r šírll sklepr-r. kotrpelen a WC. Turbíny' .jsotr ta-

ké r iclět rla rllIrtlha l''odojcnlech nebtl prutrrys-

Jtlr ích ob.jcktech. skladech. clílnilch atd. Prostě

r šttclc taI-t-t. kdc bylo potřeba pror'irdět pruběŽ-

llrí ()d\L1tl'i'l\'iiní a přitorrr b1"l kladen duraz tra

htls1ltlcllÍr'nÝ provoZ ii nízké pořizol'ací nilt-

k]adr . A ttzllejte sar-t-ti. Že r" clnešní clobě. kdi'

.jstltt 1lrcl kaŽdóho z n/is peníze na prr'Ilítl-t t-t-tís-

tč. .ie opět clalší dr.rr'ocl pt'oc: silt-ttočit-tItó ttrrbínv

L()\{ANCo potrŽít. Priir,ě do těchtcl instalacÍ

Ilc'jsotr l'h<lclné žirclné ttrrbínl" pohiiněné clek-
tr'ie kínl lllotorenl. ani ttrrbírry s ostirttlír-t-ti ttt-ně-

1Írlli pohon1'. např. sol1trrrínri. pro jejich r'elké

rr.tIllíthiiní a zkr1tcctrolt Žir'otnost.

Připočtc-nlc-li k toI-rrtr ještč z1trttktt na turbínLr

Lo\lANCO l_5 let a nabízcn1i kotllplctní ser-

r is (ocl rliir'rhlt aŽ po dod1rvktr). r'c:etně |3 letých
zktLšentlstí. který cl<lr'ozce ttrrbín l'irrrla ABC

'.r'tl. nabízí. rlení dtrl'clcl volit jinak.

\''šc tlttležité ttule-ttete tttt sÍrúttkúclt t!tlytla'-

( a 1l'}l'll'.a/1]('}l'ťĎ.('a

ď\ ý

"ť' 

!'

É
{;l?í /r

\

\. ..

I
E

F

''Ej'"":'" tUlt'ER* ololl šunplpe ffivanMarkVENTILACNI TUBUSOVY STRFSNI

TURBÍNY SVĚTIÍK svĚrLóvoov STRESN| SVETLOVODY KLEMP RSKE STRO']E

HE STRECHY, PLASTE IZOLACE OSTRAVA
rXsJ sIŘEcHY
"rN. J ptÁštĚ
a)'ť.l lzotAcE

ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s. r. o.

Ledórenskó 57, ó20 OO Brno, tel.: 545 234 444, fox: 545 234 443
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