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Oblastí, kde se turbíny LOMANCo nejvíce 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 konstrukcí' Aby se těmto problémům předcházelo,
naučili se projektanti do střešního pláště umístit turbíny' které svojí rotačníčástívytváří podtlak a tím permanentně odsávají vlhký vzduch
ze střechy' JelikoŽje odvětrání průběŽné, omezí se tím riziko kondenzace. Zde se nejvíce používajíturbíny pruměru 356 mm s označením
BIB14. Jedná se současně o nejr'ýkonnější turbínu LoMANCO se zaručeným r'1'sokým výkonem.

Turbíny v současnédobě také výrazně

zasahu.ií do procesu regenerace panelových
domů. V1astníci domú provádějí nevyhnutelné
opra\'y. r'1 měňují okna, zateplují fasády, rekonstruují střech1' a v neposlední řadě také renovují centrální ventilačnísystémy' A právě zde je
opět vhodná příležitostturbíny Lomanco pouŽít. Původní ventilačnísystémy jsou zde zprar'idla nefunkční, a proto se nabízímoŽnost jejich
demontáže a monÍáŽe nového systému. Sr'stému, který bezesporu odpovídá poŽadar kum 2 l .
století' zajišťuje výrazné finančníúspon a přesto splní svůj úkol. Jelikož turbín1 pracují bez
potřeby elektrické energie. jsou jeii.-h náklady
na provoz nulové po celou dobu iejl--h Životnosti. Turbínyjsou r'1'ráběn1 ze
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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 hoJirrorÝ 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 trlle'l) a ptl c'ase tlclešly. Sarlločinnii ttrrbírla sicc
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Jako clalší..jiŽ clrobnější realizace. lze zlllírlit
illtlir'icItri'rlní ocll'ětrírní roclinných domrr. přecle-

šírllsklepr-r. kotrpelen a WC. Turbíny' .jsotr také r iclět rla rllIrtlha l''odojcnlech nebtl prutrrysJtlr ích ob.jcktech. skladech. clílnilch atd. Prostě
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