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Pokud se na střeše pouŽijí vel-:

lačníturbínyLomanco, které dok;:

snížittepIotu pod střešním pláste ^'
40'c, tak se významně od el-:
ceIé stavbě. VýsIedkem je pak r.,'
razne snrzent spotieby klimatizac'
jed notky.
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NavštiVte stavební Veletrh For Al c_
v Praze, kde budou ventilačníturbrn
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Lomanco představeny u dovozce tU "bín, firmy ABC-American Bohenliar
Corporation, s. r. o.
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K odvětrávání střešních plašťůjsou dva významné důvody. Prvni
již stovky let znómý a je jím vznik kondenzótu na vnitřní straně

střešního plaště při nepříznivém počasí.Zkondenzovanó vodní para
se usazuje na spodní straně krytiny a nósledně stéka po konstrukci
a způsobuje škody.
Aby se tomuto neŽádoucímu jevu
předešlo, -je nutné zrealizovat doStatecné veIke odvetrávaci mezery
mezi střešnífó|ií a krytinou. Dá|e
se v horní Části umísťujíodvětrávací komínky, odvětrávací tašky či
hřebenové pásy. Přesto po těchto
úpravách dochází jen k velmi slabé
přirozené výměně vzduchu. Pokud
se pod p|áštěm objevuje nadmér-

né mnozstvt kondenzátu,

nejsou

jiŽ tyto běŽné odvětrávací prvky

dostateČnéa je nutné hledat účinnější řešení. Tím .je ventiIaČníturbí

na Lomanco. Ta dokáŽe odvětrat aŽ
sedmdesátínásobek vzduchu proti
klasickým pasivním prvkům odvět
rání. Lomanca jsou tedy především
u těžce odvětratelných a extrémně
namáhaných střech nezbytná.
NejběŽněji se tyto samotÍžnéhIavice pouŽívají k odvětrávání pIechových ha|, hangáru, skladu atd' Všude
tam, kde je tezko prodysna stieŠnr

krytina (asfaItové pásy, PVC fó|ie,
trapézovépIechy, falcované pIechy,
Iisované plechy atd). PIechová kryti

ffi&rcW€ $w
na je totiŽ kromě provozní vlhkosti

silně zatěŽována v zimním období
promrzáním, které má za následek
usazování neŽádoucÍ vody v konStrUkci. Nejhorší sitUace pro tyto
střechy byly právě v posIedních Ietech, kdy se venkovnÍ tep|oty často
pohybovaly kolem tepIoty rosného
bodu (tj. 3'C). Proto se objevily prob|émy s kondenzátem i na starších
a reIativně bezproblémových stavbách. Pokud je však střecha kvaIitně odvětrána, zajišťuje spolehlivou
ochranu po desetlletí.

Druhým dŮvodem pro odvětrávánístřešních plášťŮ, mnohem modernějším a aktuá|nějším, '1e odvét
rávání přehřátého střešního pláště
v Ietním 'tropickém' období, kdy se
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