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6 Ventilaění turbíny LoMANco

I dobrý tip na Uětrání zdarma
o ventilaěních turbínách bylo napsáno iiž mnoho ělánků, protože isou na
českéstřechy 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 původníhlučnéa velmi často nefunkění centrální
elektrické ventilátory umísťovanéna VZT šachtách panelov'ých bytových
domů.
Stávajícísystém, který v panelové zástavbě převládá, používá k odvětrání šachet panelových domů - odvětrání Wc,
koupelna, kuchyň _ centrální elektrický
ventilátor ovládaný z jednotlivých bytů,
jeŽ při spuštěnív jednom bytě uvede do

Každý obyvatel domu si zvolí sám, jaké
má nároky na větrání. JestIi si pořídí v bytě
Žaluzie (uzavíratelnou mříŽku), když se

mu zdá, že ventilačníturbína odvětrává
příliš nebo axiální ventilátorek, protoŽe si

-llltomanoo'
-chce již řídit svoji potřebu odvětrání sám'
Získá se tak dvouÍázové odvětrání, kdy
malý ventilátor odvětrá požadovaný prostor v bytě a následně v šachtě převezme
úkol odvětrání turbína Lomanco'

provozu nucené odvětrání ve všech bytech napojených na jednu stupačku. Následuje hluk ze spuštěného elektrického
ventilátoru a jeho rezonance se ozývají
v celé šachtě. Ío znají hlavně obyvatelé
bytů blízko střechy (nejvyššíhopatra).

Samočinnéventilačníturbíny
Naštěstí se již patnáct let instalují
jako náhrada za nefunkčnía hlučné
centrální motory ventilačníturbíny
Lomanco@, které mají proti původním
motorům nespočet výhod. Především

již nebude obtěžovat velký hluk
a silné otřesy z motoru. Turbína má
vás

sice niŽšívýkon oproti motorům, ale na
oplátku vám odvětrává průběžněa zcela 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
Použitímturbín Lomanco místo centrálních motorů na střeše domu již neiste
ovlivněni potřebami sousedů' Lomanco
odvětrává ventilačníšachtu po celý den
a to velmi pozvolně' bez pocitu průvanu.
Již vám nebude v zimě zbytečně vytahováno drahé teplo z bytu, pokud si to
ovšem nebudete sami přát.
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Správná instalace
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