Ventilclčnílurbíny Lomqnco I
dobný tvp ncl větrriní zdGIÍmGr
rnzerce

o

ventiločních turbínóch bylo nopsóno iiž mno
ho člónků,protože isou no českéstřechy montovóny iiž od roku 199ó' Připomeňme si tedy

olespoň

ý zóklodní podmínky, proč o

kom se

turbíny umistuií o proč se iimi nohrozuií původní

hlučnéo velmi čosto nefunkčnícentrólní ele
ktrické ventilótory umístbvoné no VZT šochtóch
poneloých bytových domů'

Pokud iste obyvotelem
(neivyššíhopořo)

o

byu bl2ko

střechy

móte nod hlovou stóle

V ProVozU silný o hlučný elektricý motor, určitě
mi dóte zoprovdu, Že při koždém sepnutí se Vóm

zvedne tlok, o to více v přípodě, že ie iiž večerní
pohodo o Vy se dÍvóte no Vóš oblíbený seriól
v televizi. Při sepnutí motoru

ioýmkoliv sousedem

v domě ie Vóm ze sociólního zaÍízeníodsóvón
vzduch, o to i když jei próvě nepořebujete
odvětrot. Už iste to nevydželi o šli motor vyřodit
z provozut nebo někdo iiný iei uhnol sirkou ve

spínoči.Nyní iste ovšem všichni bez okivního
odvětróvóní o musíle větrot pouze oknem, coŽ ie
zose nedostotečné, o neekonomické.
Zní'to možnó přehnoně, ole toto isou oprov-

motorů no střeše domu

iiž neiste ovlivněni

potřebomi sousedů. Lomonco odvětróvó

ventiločníšochtu po celý den o io velmi
pozvo|ně, bez pocitu průvonu. Již Vóm neb
ude v zimě zbytečně ýohovóno drohé teplo
z byu, pokud si to ovšem nebudete somi přót'
Konkurence tenio sysiém kritizuie pro nízkou
Účinnost, ole zóměrně do ýpočtůnezopočítovó
celkoý ýkon, ole ien momentólně noměřený
o ten lze somozřeimě velmi snodno ovlivni|
tokže konečný ýsledek proti moiorům vyznívó
pro turbíny negotivně. Není se co divit, vždyt
instoloce centrólních systémůstoií i desetinósobek o ielikož ide o ve|ké peníze, |e |eií sno-

hou vytvořit no turbíny negotivní pohled. Boi
ie to ovšem morný protože turbín procuie no
českých střechóch přes 43 tis. kusů o pohled
no ně |e velmi pozitivní o hlovně ie podložen

velký okomžiý ýkon, můžetese spolehnout
no el.motor o odvětróvot iok potřebujete. Zde
všok musíte počítot s velkou finončnízótěží zo
poíízení,provoz o Údržbu čosto ýěžovoného
motoru.

z těchto
ekologických voriont

Pokud iste se rozhodli pro některou

ekonomických

o

odvětróní, ie potřebo si pro spróvný chod pohlídot ireolizočnífirmu, kteró Vóm bude Lomonco

vždy bylo použito
průměru nosóvocího hrdlo turbíny 35ómm,
což |e ýp BlB 14 popř. TlB 14.
Lomonco Pro sVoU dlouhou životnost vyžoduie
ien vodorovné vyvóžení, oby obě speciólní
instolovot. Je zopotřebí, oby

ložisko bylo rovnoměrně nomóhóno.
Pokud |e turbíno Lomonco@ instolovóno zo
stroiovnu ýohu nebo iinou překóžku, musí bý
ýoŽeno pomocným potrubím vždy nod tuto
překóžku tok, oby no ni mohl volně foukot vÍlr
o turbíno mělo svůi neilepší ýkon.

Deite pozor no provost ventiločníchturbín
Lomonco@.

Jen originólní turbíno Lo-

zkušenosimi uživotelů.

monco@ mó celohliníkovou konstrukci

Somočinné ventiločníturbíny Lomonco@ moií

svoji potřebu odvětróní sóm. Docílísetok dvouÍó-

trolo koždéhokusu.

proti původnímmotorům nespočet ýhod.

zového odvětróní, kdy molý ventilóior odvětró
požodovoný prostor v byě o nósledně v šochtě

Pokud si neisie iisti instolocí Lomonco zošlete
fotogrofii součosnéhostovu centról ního motoru

dové koŽdodenní problémy uživotelů poneloých domů se stoým cenhólním věÍróním.
Próvě z těchto vóžných důvodůse
stoluií ioko nóhrodo

iiž 15 let inzo nefunkčnío hlučnécen-

trólní motory ventiločníturbíny Lomonco@.

Především Vós iiŽ nebude obtěžovot velký hluk
o silné otřesy z motoru. Lomonco ie i při těch

neivyššíchrychlostech větru nehlučné. Mó sice
nižšíýkonoproti motorům, což ie iednoznočné,

ole no oplótku vóm odvětróvó

průběžně

o hlovně zcelo zdormo' Životnost ie přibližně 40
lel což u elektrického motoru těžko dosóhnete.

Díky unikótním

prvotřídním nerezovým

kuličkóm zopouzdřeným v teflonovém pouzdře

_

(potentovoný systém firmy Lomonco) se loŽisko

nikdy nezoseknou, nezrezoví o hlovně po ce
lou svoii životnost nevyŽoduií Údržbu.
Použitím turbín Lomonco@ místo centrólnÍch

stavebnictvío3/1'l

Novíc si koždý obyvotel domu můŽe zvolit cibulovitého tvoru, zceIo bez použití
plostoých dílů.Tvor iednotliých prvků ie
různédoplňky dle vlostních potřeb no větróní'
Nopříklod se doporučuie no byě instolovot do vyvíien o průběžně zdokonolovón iiž od roku
l95ó o proti folzifikótům byl testovón po celém
digestoře, přípodně i do koupelny o no WC
podpůrný oxiól n í ventilótorek, kteým lze iiž íídit světě o ie stóle provóděno přísnó ýstupní kon-

převezme Úkol odvětróní turbíno Lomonco@.

(wwwlomonco.cz) o my Vóm sdělíme zósody,

Nebo lze snodno spoiit systém beznóklodové
ventiloční turbíny o původníhoči nového

které by mělo reolizočnífirmo dodržet'

moderního elektrického centrólního motoru.
Díky téio kombinoci docílíe toho, že budete
vždy odvětróvot o nikdy se nestone, že by
byl ventiločnísystém při vypnutém motoru
znefunkčněn o součosně, když ie vyŽodovón
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