Osazení fasádního prvku LUNOtherm
Jako první se do obvodové stěny usazuje tubus nebo
kanálový díl ALD (dle typu použitého prvku pro přívod
vzduchu – viz KOMPONENT 2).
Dalším krokem je přiložení fasádního prvku. Nasadí
se na přesahující konec tubusu a upevní na obvodovou
stěnu lepením a hmoždinkami.
Potom se upevní izolační vrstva integrovaného systému
tepelné izolace.
Poslední operací je omítnutí celé fasády podle požadavku výrobce integrovaného systému tepelné izolace.
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LUNOtherm – fasádní prvek
tepelné izolace s funkcí větrání

Při práci s prvky LUNOtherm se zásadně používají stejné
materiály jako u vícevrstvé tepelné izolace:
lepící a armovací malta, hmoždinky, rohové armovací
úhelníky, armovací síť a omítka.
V praxi se montáž prováděná fasádníky ukázala jako
nenáročná: se systémem LUNOtherm lze zacházet jako
s izolačními deskami. Jeho používání podléhá stejným
směrnicím jako používané vícevrstvé systémy tepelné
izolace, tj. nalepí se bodově po obvodu. Tubusy přívodních
prvků systému vyčnívající do izolace přitom napomáhají
montáži: fasádní prvek se jednoduše nasune, zatížení
prvkem se rozloží a postačí ho pouze vyrovnat. Po zatuhnutí lepidla se LUNOtherm dodatečně připevní čtyřmi
hmoždíky do vícevrstvých tepelných izolací.

Je samozřejmé, že LUNOS jako výrobce
systémů větrání bytů by nemohl v oblasti fasád úspěšně pracovat bez podpory. Při
vývoji prvků se proto hledali systémoví
partneři mezi zhotoviteli fasád, s jejichž
pomocí bylo možné vyřešit speciální
problémy provádění, pouze tak je možné
stavět budovy, které nejen dobře fungují,
ale také dobře vypadají.

Referenční stavba:
Berlín, Eisenbahnstrasse

Stávající způsoby provádění
Technika větrání po předchozí desetiletí vycházela zejména z přirozeného proudění venkovního
vzduchu netěsnostmi stavby, které však jsou současnými požadavky na těsnost obvodového pláště
či provedením sanačních opatření odstraněny. Větrání bytů nelze však pominout. Pokud má odvětrání fungovat, musí být venkovní vzduch do obytných prostor přiváděn vzduchovými průduchy
v obvodových stěnách. Na prvky pro přívod větracího vzduchu respektive na větrací průduchy
v obvodových stěnách obytných budov se často nahlíží jako na rušivý pohledový prvek: Větrací
otvory jsou zakončeny zevně pomocí mřížky. Možnosti jsou v takovém případě kruhové nebo
čtvercové mřížky upevněné na fasádě.
Na této praxi se do dnešních dnů změnilo jen málo. Také dnes jsou prvky pro přívod větracího
vzduchu (ALD) na fasádě zakončovány mřížkami, které se v barvě a tvaru přizpůsobují vzhledu
podle daného přání.
Vyhovět však při použití ALD přání vytvořit hladkou fasádu, přerušenou pouze okenními otvory
ovšem dosud nebylo možné.

Řešení jménem LUNOtherm
Vývojem zvláštního fasádního prvku však firma LUNOS vyšla vstříc vyhovět i tomuto přání.
Poprvé mohou být uskutečněny všechny výhody prvků pro přívod vzduchu, jako regulovatelná
průchodnost a filtrace vzduchu spojená s ochranou před vnějším hlukem a s nerušeným pohledem
z vnějšku.
Pro tento účel se vestavuje do izolační vrstvy integrovaného systému tepelné izolace uzavírací
fasádní prvek k ALD. Otvor pro přívod větracího vzduchu se přitom nachází nad překladem nebo
ve špaletě okna. Prvek může být namontován nad nebo na boku okna, takže také kombinace
s roletovou skříňkou je bez problému uskutečnitelná.

Konstrukce fasádního prvku LUNOtherm
V řezu lze konstrukci prvku dobře vidět. Pro uvedení příkladu je zde namontován ALD-R 160, může
však být použit také ve spojení s prvkem ALD 36,5, ALD-R 110, ALD-R či ALD-P. Na vnitřní
straně a v průchodu vnější zdí se ALD upravuje a montuje zcela stejně jako dosud. Uvnitř ALD jsou
i nyní umístěny tlumiče hluku, povětrnostní klapka a filtry, které v místnosti zaručují příjemné
prostředí bez průvanu. Průtok vzduchu u přívodních prvků ALD není použitím fasádního prvku
omezen, takže např. při instalaci ALD-R 160 při tlakovém rozdílu 8 Pa i nadále proudí do bytu
30 m3/h vzduchu.

Na vnější straně zdi je fasádní prvek vsazen do izolační vrstvy
integrovaného systému tepelné izolace (WDVS). Přitom
se velmi důsledně dbalo na to, aby fasádním prvkem nebyla
zeslabena izolační účinnost tohoto integrovaného systému
teplené izolace. Prvek se skládá hlavně z průtokové (větrací)
štěrbiny a izolační vrstvy. Celý prvek vykazuje stejnou
tloušťku vrstvy jako izolace a také se podle tloušťky vrstvy
objednává.
Izolační vrstva je však vyrobena z materiálu, jehož tepelná vodivost je nižší, než vodivost WDVS
(λ= 0,035 W/mK). Fasádní prvek je zhotoven z Neoporu s tepelnou vodivostí λ = 0,03 W/mK. To
zabrání tomu, aby prvek působil jako tepelný most a kompenzuje tak i izolační vrstvu, která je snížena průtokovou štěrbinou v této oblasti. Požární ochrana má při takovém způsobu provedení také
velmi podstatný význam. Minerální kryt izolačního jádra zaručuje, že zkoušená požární bezpečnost
fasády zůstane také s tímto prvkem zachována. Venkovní zapouzdření zabraňuje přenesení požáru
do soustavy tepelné izolace. Vnitřní zapouzdření zajistí, že nedojde k odkapávání jádra izolace ventilační štěrbinou a tak k uzavření únikové cesty oknem.

Varianty osazení LUNOtherm:
•
•
•
•
•

u oken a dveří vestavěných do překladu
u předsazených oken
ve spojení s vestavěnými žaluziemi
ve spojení s nasazovanými žaluziemi
ve spojení s předsazenými žaluziemi

1

čelní krycí deska

5

boční krycí deska (jen u typu B)

2

vnitřní krycí deska

6

horní krycí deska (jen u typu B)

3

vnitřní boční krycí deska

7

izolační jádro - deska

4

dolní krycí deska

8

začišťovací rám s ochranným krytem

