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OBCHODNO-STAVEBNÁ SPOLOÈNOS

Výrobok bol ocenený:
 medzinárodný stavebný ve¾trh For Arch 97 Praha cenou GRAND PRIX 97
 medzinárodný stavebný ve¾trh Coneco 99 Bratislava ZLATÁ PLAKETA 99

Projektanti, stavebné firmy, obchodníci
venujte zvýenú pozornos tejto ponuke:
vysokoúèinná a úsporná vetracia jednotka pracujúca bez energie rad GT, BI
Desiatky rokov spo¾ahlivo fungujúca po celom území USA, Ázie, Austrálie. peciálny
tvar zabezpeèuje vynikajúce vlastnosti a bezporuchovú, beznákladovú prevádzku.
Vyuitie a prínos jednotky:
l odvetranie vetkých priestorov z dôvodu tepla, pachu, vlhkosti a pod.
l odvetranie prehriatych podkrovných alebo iných priestorov v letných mesiacoch
l zníenie teploty a o 10 oC vo vetraných priestoroch, èi v priestore pod nimi
l zabránenie vzniku vlhkosti v podkrovných priestoroch i v medzivrstvách v chladných mesiacoch, èo zabráni pokodzovaniu krovu a strených kontrukcií (hniloba, korózia, plesne,...), taktie pokodeniu streného pláa, izolácie, ind¾ov (vydutie, potrhanie)
l zabráni pokodeniu materiálov nedostatoènou funkciou vetracích kanálov
l znemoní hniezdenie vtákov a netopierov v podkrovných priestoroch a zneèisovanie priestorov ich výkalmi
l peciálny tvar neumoní napranie do vetraných priestorov a to bez potreby energie  vyèíslite¾né úspory predstavujú èiastku
u od stovky eur roène za elektrickú energiu a naviac ete usporené náklady za opravy vlhkosou pokodených stavieb

Kvalitné a odolné samomazné loiská  kontrukcia
vysoko kvalitná oce¾ a plast fy DuPONT USA
21 peciálne tvarovaných lamiel zabezpeèuje bezhluèný
vysoký výkon a zabraòuje preniknutiu vody
Pevná a ¾ahká kontrukcia spo¾ahlivo odoláva vetru
a 192 km/hod (rad E a 240 km/hod)
Materiál rady G kvalitný pozinkovaný oce¾ový plech,
rad B celohliníková kontrukcia
 povrchová úprava
 bez laku, alebo
 lak v odtieòoch  èierna, hnedá, biela, bronz.
Výrobky nie sú predmetom povinnej certifikácie v zmysle
zákona 30/68 Zb., o tátnom skúobníctve v znení neskorích predpisov a pod¾a výmeru ÚNMS SR èíslo 137/97
a èíslo 161/97.

ZÁRUKA

Na ventilaèné turbíny  pozinkované poskytujeme
záruku na funkciu 25 rokov, hliníkové a 30 rokov.
Záruka sa nevzahuje na cudzie pokodenie a na pokodenie vzniknuté pouitím v agresívnom prostredí.

Charakteristické vlastnosti

* bezenergetické vetranie priestorov  pracuje na princípe rozdielu teplôt a pohybu vzduchu
* predpätá hriade¾ so samostredivým gulièkovým loiskom z nerezovej ocele zaistí dlhú ivotnos a bezhluèný
chod
* presne vyváená hlava zabezpeèí vetranie pri minimálnom rozdiele teplôt a miernom vánku
* odolnos proti korózii (desiatky rokov)  zabezpeèia pouité materiály  nerezová oce¾, pozinkovaný plech,
hliníková oce¾
* vïaka lamelovej nitovanej kontrukcii zariadeniu nekodia vysoké otáèky a odoláva ve¾mi silným vetrom
(typ E a vetru o rýchlosti 240 km/hod)
* pouitie vo vetkých geografických oblastiach
* ve¾mi ¾ahká intalácia na vetky druhy striech a prakticky bezúdrbový chod
* jedna jednotka staèí na odvetranie cca 50 m2 odvetrávanej plochy
* výkon od 590 m3/hod do 3 500 m3/hod pod¾a typu a spôsobu intalácie
* pä základných farebných odtieòov: bez farby  hliník, farba biela, èierna, hnedá, bronz.

Kontrukcia

peciálna patentovaná kontrukcia, ktorá sa skladá z plynule nastavite¾nej základne a lamelovej hlavy s hriade¾om v loiskách Vám umoní jednoduchú montá a bezchybnú funkciu nieko¾ko desiatok rokov pod¾a typu
a to pre strechy so sklonom od 0o do 45o.

Miesta, ktoré sa v letných horúèavách a zimných vlhkostiach nezaobídu bez odvetrávania
l
l
l
l
l
l
l

povalové priestory obytných domov
podkrovné priestory rodinných domov
výrobné priestory
skladovacie priestory
obytné a kancelárske priestory
portové haly
centrálne i individuálne odvetranie
sociálnych zariadení, kuchýò, prevádzok a pod.

Cena

Ceny sa pohybujú od 120,- eur bez DPH (základný komplet: základòa + hlava  pozink).
Ïalej Vám ponúkame kompletný program odvetrávania strených kontrukcií, najmä pri pouití indla,
lepenky a pod. Zahàòa nasávanie i odvetracie prvky,
ktoré zabezpeèujú dokonalé splnenie technických
podmienok výrobcu krytiny a predlujú ivotnos
striech na maximum.
Podrobnejiu ponuku zaleme na poiadanie a zodpovieme Vám vetky Vae otázky.

l
l
l
l
l
l
l

po¾nohospodárske sklady
chlievy
kravíny
stajne
pivnice
kolektory, achty
tunely
z dôvodu zvýenia úèinnosti

Výkonné odvetranie vetkých druhov stavieb bez potreby energie, odvetrávanie povalových priestorov, strených
pláov a vrstiev pre vetky druhy strených krytín.

typ

mnostvo prechádzajúceho vzduchu v m3 / hod
pri rýchlosti vetra*
8 km/h (2,2 m/s)

BIB 12
BIB 14
TIB 12
TIB 14
GT
IB 8

590
710
590
710
590
165

13 km/h (3,6 m/s) 24 km/h (6,7 m/s)
930
1 200
930
1 200
930
295

1 750
2 250
1 750
2 250
1 750
565

* Uvedené výkonové údaje platia pri teplote 0 oC a vo výke turbíny. Za kadý
stupeò naviac sa výkon zvyuje cca o 2 % a tie za kadý meter výky vetraného
priestoru sa výkon turbíny zvyuje cca o 2 %

vetraná plocha
v m2

BIB 12

BIB 14

IB 8

0  90
90  140
140  185
185  230
230  275

2
2
3
4
4

2
2
2
3
3

3
6
9
12
12

V LETNÝCH MESIACOCH

 odvetrávanie vetkých priestorov
z dôvodu tepla, pachu, vlhkosti, ...
 odvetrávanie prehriatych povalových priestorov
 zníenie teploty vo vetraných priestoroch, pod nimi, alebo s nimi susediacimi
 rovnomerný vzduný oplach streného pláa  v povalovom
priestore, alebo vo vzduchovej medzere (dvojpláovej strechy)
zníi jeho teplotu a zabráni jeho pokodeniu (speèenie, vydutie,
strhnutie, a pod.)
 zabráni hniezdeniu vtákov v povalových priestoroch a zneèisovaniu ich výkalmi (monos úplného uzavretia vikierov,
a pod.) a zároveò zabráni napraniu (peciálna kontrukcia zabráni prienikom daïovej vody, aj keï nie je turbína v pohybe)
 nízke obstarávacie a nulové prevádzkové náklady pri náhrade
elektrických ventilátorov ventilaènou turbínou (odpadajú elektrointalácie, poruchy, revízie, a pod.)

Autorizovaný dovozca výrobkov
LOMANCO na Slovensko
TITAN AT, s.r.o.
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Tel./fax: 02/ 434 22 598
Mobil: 0903 719 315
www.titan-at.sk, e-mail: titan-at@titan-at.sk
TITAN AT, s.r.o.
Areál SAD, Svidník
Tel./fax: 054/ 7520 143, mob. 0915 948 324
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komplet: hlavica + základòa
celohliníková kontrukcia
dve samomazné loiská
21 lamiel zabezpeèujúcich bezhluèný výkonný chod
bez energie
nemonos naprania
pre sklon strechy od 0o a 45o
ve¾mi jednoduchá intalácia
oznaèenie 12  priemer hrdla 30,5 cm
oznaèenie 14  priemer hrdla 35,6 cm
oznaèenie 8  priemer hrdla 20,3 cm
farba: hliník alebo (s oznaèením c  color) hnedá,
biela, èierna, bronz

Séria G
v
v
v
v
v
v
v
v

kontrukcia: pozinkovaný oce¾ový plech
komplet: hlavica + základòa
pre sklon strechy od 0o a 27o
priemer hrdla 30,5 cm
dve samomazné loiská
21 lamiel zabezpeèujúcich bezhluèný výkonný chod
bez energie
nemonos naprania
ve¾mi jednoduchá intalácia

IB 8
v
v
v
v

hlavica bez základne
priemer hrdla 20,3 cm
farba hliník
ve¾mi vhodná na odvetranie digestorov, sociál. zariadení

VP 8
v

základòa k IB 8

Séria T
v

totoné ako séria B, ale len hlavica bez základne

V ZIMNÝCH MESIACOCH

 zabráni vzniku kondenzátu a vlhkosti v povalových èi iných priestoroch
stálym odvetrávaním a tým zabráni
pokodeniu stavieb
 zabráni vzniku kondenzátu a vlhkosti v strenej kontrukcii a vo vzduchovej medzere dvojpláovej strechy a tým zabráni jej pokodeniu
(hniloba, zvlhnutie izolácii, a pod.) a predåi ivotnos strechy
 zabráni vzniku vlhkosti a zatuchlosti v stavbe
 plynulý vzduný oplach streného pláa zabezpeèí jeho rovnomernú teplotu a zabráni tvorbe ¾adových hrádz a tým nerovnomernému extrémnemu zaaeniu strechy ¾adom a snehom


Z obalu vyberieme, alebo odstrihneme èas, na ktorú je
vytlaèený vejár priamok s èíslicami. Túto èas priloíme spodnou hranou na jednu stranu sedlovej strechy
pri hrebeni. Do protismeru na druhú stranu strechy
priloíme vodováhu a jej spodná hrana nám ukáe
na priamku zodpovedajúcim èíslom.

"
Vyreeme otvor na oznaèenom mieste. V prípade
odvetrania streného pláa len do vzdunej medzery.
V prípade odvetrania pôjdneho priestoru, alebo interiéru cez celý strený plá a prepojíme s utesnením
na vedenie vzduchu v poadovanom priestore.

%
Zaistíme krk proti neiadúcemu otáèaniu priloenou
skrutkou a istiacim pliekom.

!
Nasadíme krk turbíny na základòu tak, aby otvor
pre skrutku s èíslom urèeným pod¾a bodu 1. sa kryl
s otvorom v základni oznaèeným ryskou na spodnej
hrane základne s nápisom BOTTOM. Pevne spojíme
krk a základòu v tomto mieste a na ïalích dvoch
priloenými skrutkami.

#
Priloíme základòu na strechu tak, aby horná polovica
základne bola vsunutá pod strenú krytinu a spodná
polovica základne leala na strenej krytine. Základòu
pripevníme ku streche klinèekmi, alebo skrutkami
na tyroch miestach. V obvzlá veterných podmienkach zvýime poèet klinèekov a pod ne pouijeme
ve¾koploné podloky.

&
Otáèací ev krku z vnútornej strany zatrieme tmelom.
Strenú krytinu doplníme v hornej polovici základne
a ku krku a pomocou tmelu alebo horákom prichytíme.
V prípade takovej krytiny prehneme okraje základne
po stranách tak, aby zabránili prenikaniu vody pod¾a
skladby taiek a taky doplníme. Urobíme kontrolu
tesnosti vetkých spojov a prenikania cez strený plá.

Priloíme základòu na strený plá a oznaèíme otvor
pod¾a vnútornej èasti základne (strechy, na ktorých je
inde¾, plech, ...). Na strechách s pálenou cementovou
a pod. krytinou odoberieme kridle na urèenom mieste.

$
Na hornú hranu krku priloíme vodováhu a otáèaním
hornej èasti krku nastavíme hornú hranu do roviny.

'
Nasadíme na krk hlavicu a prichytíme napevno priloenými skrutkami.

Pamätajte, e
 turbínu umiestòujeme pod¾a moností tak, aby bola v strede
vetranej plochy a èo najvyie na náveternej strane
 pre ideálnu úèinnos turbíny je nutné zabezpeèi prisávanie
vzduchu do streného pláa vhodnými mriekami umiestnenými
v päte strechy, alebo pod¾a plochy v inej èasti, napr. k jednej
turbíne typu 12 privetrávanou plochou v rozmere 982 cm2, alebo
k jednej turbíne typu 14 privetrávanou plochou v rozmere 1 227 cm2.


Pri transporte alebo montái môe dôjs k vychýleniu
hlavice, èo zistíme pootoèením. Jemne prihneme
hlavicu tak, aby bolo otáèanie rovnomerné.

