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Ventilátor Skalar G

Prvek pro přívod
vzduchu ALD 36,5

Prvek pro přívod
vzduchu ALD-R 160
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Prvky pro přívod čerstvého vzduchu
ALD 36,5
stěnový prostup 125 x 250 mm
regulační klapka, prachový filtr, akustická vložka útlumu hluku
objemový průtok při:
8 Pa - 24 m3/h
4 Pa - 18 m3/h
normová diference zvukových hladin:
Dnw = 46 dB

ALD-R160
stěnový prostup Ø 160 mm
povětrnostní klapka, prachový filtr, akustická vložka útlumu hluku
objemový průtok při:
8 Pa - 30 m3/h
4 Pa - 21 m3/h
normová diference zvukových hladin:
Dnw = 49 až 52 dB

ALD-R110
stěnový prostup Ø 110 mm
povětrnostní klapka, prachový filtr, akustická vložka útlumu hluku
objemový průtok při:
8 Pa - 10 m3/h
4 Pa - 7 m3/h
normová diference zvukových hladin:
Dnw = 48 dB

Komponenty větracího systému
LUNOS jsou vhodné pro všechny
typy budov:
Od rodinných domků po více
podlažní či vysokopodlažní obytné domy nebo budovy s pobytovými místnostmi.
LUNOS nalezne pro každý objekt
optimální větrací zařízení.
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Odtahové ventilátory

LUNOMAT-F
Ventilátor pro současné odvětrání až 3 prostor (místností).
Montáž do mezistěn, šachet, podhledů apod.
Výdech do svislého jednotrubního vedení nad střechu nebo přes obvodovou stěnu na fasádu.
vzduchový výkon 50 – 120 m³/h
vlhkostní regulace 50 – 70 %
max.tlaková diference 72 Pa
příkon 12,5 – 44 W
hladina akust.tlaku od 33 dB
(další typy - LUNOMAT G)

Skalar-2SF
Podomítkový ventilátor k odvětrání dvou prostor (např. koupelna a WC).
Zabudován do stěn, příček či podhledů apod.
Výdech do svislého jednotrubního vedení nad střechu domu.
vzduchový výkon 25 – 90 m³/h
vlhkostní regulace 50 – 70 %
max.tlaková diference 58 Pa
příkon 5,5 – 35 W
hladina akust.tlaku od 27 dB
(další typy - Skalar 2SG, Skalar 2SZI)

LRK-2SF
Podomítkový ventilátor pro současné odvětrání dvou prostor.
Zabudován do stěn, úzkých šachet, podhledů ale i do obvodových stěn.
Výdech do svislého jednotrubního vedení nad střechu domu.
vzduchový výkon 30 – 115 m³/h
vlhkostní regulace 50 – 70 %
max.tlaková diference 72 Pa
příkon 9,5 – 44 W
hladina akust.tlaku od 33 dB
(další typy - LRK 2SG)

LRK-SF
Podomítkový ventilátor jednoprostorový k zabudování do stěn, příček, úzkých šachet či podhledů.
Výdech do svislého jednotrubního potrubí nad střechu nebo přes obvodovou stěnu na fasádu.
vzduchový výkon 30 – 115 m³/h
vlhkostní regulace 50 – 70 %
max.tlaková diference 55 Pa
příkon 9,5 – 44 W
hladina akust.tlaku od 33 dB
(další typy - LRK SG, LRK SZI60, LRA SG60)

Skalar-F
Podomítkový ventilátor jednoprostorový k zabudování do stěn, příček a podhledů.
Výdech do svislého jednotrubního vedení nad střechu.
vzduchový výkon 25 – 80 m³/h
vlhkostní regulace 50 – 70 %
max.tlaková diference 58 Pa
příkon 5,5 – 35 W
hladina akust.tlaku od 27 dB (další typy - Skalar G, Skalar ZI,)

Saphir-F
Nástěnný ventilátor jednoprostorový k osazení na stěnu.
Výdech do svislého jednotrubního vedení nad střechu nebo přes obvodovou stěnu na fasádu.
vzduchový výkon 30 – 90 m³/h
vlhkostní regulace 50 – 70 %
max.tlaková diference 235 Pa
příkon 7,5 – 27,5 W
hladina akust.tlaku od 28 dB
(další typy - Saphir 60 a 60ZI, Saphir 100 a 100ZI)

Ventilátory radiální
Větrací systém LUNOS
CHARAKTERISTIKA
Větrací systém obstará samočinně a regulovaně nutné množství
potřebného větrání v bytovém prostoru při malých ztrátách energie. Pasivním prvkem pro přívod vzduchu umístěném v obvodové
stěně cíleně proniká venkovní vzduch do obývacích místností a
dále proudí dveřními spárami do provozních prostor (WC, koupelna, kuchyně), kde je odveden radiálním ventilátorem do venkovního prostoru.
Použití:
q obytné a pobytové místnosti až pro dvaceti podlažní objekty speciálně upravené motory ventilátorů pro nepřetržitý
nízkozátěžový provoz (příkon 5,5 W), zabraňující kondenzaci vodních par a vzniku plísní
q vhodné pro radonový program
q certifikováno pro nízkoenergetické stavby
Osvědčení:
q certifikace výrobce v rámci EU v Německu
q v ČR certifikováno AO č. 212 CSI Praha 10
q v SR certifikováno AO-CIS č.03/1998 TSÚ Piešťany
TECHNICKÝ POPIS
Radiální ventilátory
q ventilátorový díl z polystyrolu (motor 230 V, 50 Hz)
q instalační skříňka z LUNOPORu (tvrzený zpěněný polystyrol)
q těsná zpětná klapka na výdechu Ø 80 mm (posudek SZÚ
Praha)
q výdechová a přípojná hrdla Ø 80 mm
q pohledové díly (čelní víka aj.) z ASA bílé barvy
q ochranný protiprachový filtr
Prvky pro přívod vzduchu
q vestavné těleso (tubus) profilu obdélníkového 125x 65 mm či
kruhového Ø 100, 110 a 160 mm
q akustická vložka útlumu hluku
q regulační povětrnostní klapka
q vnitřní uzavíratelná mřížka s protiprachovým filtrem
q vnější mřížka se síťkou proti hmyzu
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STAVEBNÍ REALIZACE
Radiální ventilátory
q způsob instalace: ve svislé i vodorovné poloze na stěnu, do stěny (příčky), pod omítku, do podhledu, do instal. šachty
q způsob provozu: podle zvolené možnosti el. zapojení
- základní nepřetržitý stupeň (trvalý chod)
- časové a intervalové nastavení
- vlhkostní senzor
- přepínač „zapnuto-vypnuto“
q obsluha a údržba: pouze výměna protiprachového filtru
Prvky pro přívod vzduchu
q způsob instalace: do obvodové stěny v prostoru nad otopným
tělesem
q obsluha a údržba: pouze výměna protiprachového filtru
DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE
Výrobce:
EU, Spolková republika Německo
Náležitosti objednávky:
q typové označení, objednací číslo
q počet kusů
q termín dodání
q způsob převzetí
q adresa, DIČ, bankovní spojení odběratele
Dodací lhůta:
obvykle 10 pracovních dnů ode dne převzetí objednávky
Záruční lhůta:
min. 24 měsíců ode dne prodeje, pokud není dohodnuto jinak
Balení:
jednotlivě
Doprava:
podle způsobu převzetí a dohody s odběratelem

Radiální ventilátor typ Skalar G určen pro montáž do podhledů a tenkých příček.
Identifikační kód výrobku v datové základně: 62525271	Za věcnou správnost a aktuálnost údajů v katalogovém listu odpovídají zadavatelé.
Zpracovala: V. Mesiariková
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