Katalogový list ALD-R160
Projektové údaje

Objemový průtok vzduchu:
nastavitelný pro 15–20–25 m³/h při dif.tlaku 8 Pa
10–13,5–18 m³/h při dif.tlaku 4 Pa
4,93–7,54–12,27 m³/h při dif.tlaku 2 Pa
maximální 38 m³/h
Normovaný rozdíl zvukových hladin:
Dn,e,w = 52 dB (pro tubus 360 mm, 3 ks hvězdicové akustické prstence)
Dn,e,w = 55–57 dB (pro tubus 500 mm, + až 2 ks hvězdicové akustické prstence)
Nejmenší povolená tloušťka obvodové stěny: 240 mm

Použití ve stavbě

Pasivní prvek je určen pro přívod venkovního vzduchu do obytných místností přes obvodovou stěnu.
Slouží k zajištění hygienicky nutného množství výměny vzduchu, a to na základě podtlaku vzduchu ve
vnitřním prostoru vzhledem k tlaku venkovního vzduchu. To vše v uceleném systému s podtlakovými
radiálními ventilátory LUNOS Silvento.
Podtlakový systém jako celek certifikován DIBt č. Z-51.2.-53 a č. Z-51.2.-54.
Osazení do obvod. stěny je výrobcem doporučeno v horní úrovni oken, cca 20 cm od ostění a min. 200 cm
nad podlahou, event.do prostoru mezi parapetní deskou okna a horní hranou otopného tělesa.
Prvek je vyroben z tvrzeného PVC a neobsahuje žádné kovové díly. Z tohoto důvodu nedochází při
průchodu vzduchu ke ztrátám záporných aeroiontů (jako např. při rozvodu klasickým VZT potrubím),
neboť použité materiály elektricky nabité částice (aeroionty) nelikvidují a kladně se tak podílí na úrovni
elektrointového mikroklimatu v interiéru. Také geometrie a střídavé uspořádání zvukových tlumičů ve tvaru
hvězdy poskytují velký povrch pohlcující zvuk, a tím účinnější hlukovou izolaci.
Zjednodušená konstrukce stěny:
vnitřní
tepelná vnější
omítka / zdivo / izolace / omítka
Otvor v obvodové stěně pro zabudování tubusu 9/R
(například pomocí vrtání, průměr vrtáku 162 mm)
se sklonem ven 3 mm. V případě potřeby se tubus
zkrátí na požadovanou délku a utěsní se (montážní
lepidlo, obj.č. 038 733).

uvnitř

vně

Dodávaná sestava (standardní)
• 9/R160 - Ø 160 x délka 500 mm
• 1/WE180 - Ø 180, plastová bílá
• 9/SD-S - 3x akustický tlumič
• 9/WDS - povětrnostní klapka
• regulační clona průtoku vzduchu
• 9/IBE - vnitřní díl s filtrem G2

Průtok vzduchu při užití regulační clony
Optimalizované proudění vnitřní panel s omyvatelným filtrem
a regulační clonou.
Regulační clonou průtoku vzduchu lze
v případě potřeby objem vzduchu
snížit nebo upravit pro každý obývací
pokoj nebo ložnici.

Provoz a údržba

bez regulační clony
------ regulační clona Ø 70 mm
−−−− regulační clona Ø 56 mm

Uzavření vnitřní mřížky: Ručně vyjmout čelní desku, otočit o 180° a opět nasadit do rámu.
Průchod vzduchu je pak zcela zavřený. Regenerovatelný filtr se vyčistí snadno a rychle vypráním.
Pylový filtr lze čistit pouze vysavačem. Vnitřní deska a všechny zásuvné díly jsou lehce (bez použití nářadí)
vyjímatelné zevnitř obytné místnosti.

Popis a funkce jednotlivých dodávaných dílů sestavy
Tubus

Zásuvné díly (karton)

9/SD-S, akustický prstenec hvězdicový, dl.69 mm (3x)
9/WDS, povětrnostní klapka, Ø 154 mm, dl.114 mm
reagující na tlak větru
regulační vzduchová clona
9/FIB-2R, protiprachový filtr, tř. G2, regenerační
Vložení zásuvných dílů do tubusu se provádí zevnitř místnosti.
Doplňkové – vyměnitelné díly
9/FIB-2, náhradní filtr tř. G2, 5 ks v balení
9/FIB-2R, náhradní filtr tř. G2, 3ks v balení
9/FIB-P, náhradní filtr pylový, 3 ks v balení
9/SD-S, 3 standardní hlukové tlumiče možno doplnit dalšími kusy

Vnitřní díl:

9/IBE , obvodový rám a interiérový kryt
Rozměr: 180 x 180 x 35 mm možná poloha “otevřeno/zavřeno“
Materiál plast, barva bílá RAL 9016
Doplňkové volitelné díly
9/IBS, vnitřní díl se zvýšenou zvukovou izolací, mechanicky uzavíratelný
Rozměr: 250 x 250 x 78 mm
Materiál plast, barva bílá
9/IBK, vnitřní díl, komfortní plastový
mechanicky uzavíratelný
Rozměr: 191 x 180 x 60 mm
Materiál plast, barva bílá
9/IBG, vnitřní díl, komfortní, krycí sklo
mechanicky uzavíratelný
Rozměr: 197 x 185 x 66 mm
Materiál rám plast, kryt sklo

Venkovní díl:

1/WE180, kulatá mřížka plastová bílá (RAL 9016) se síťkou proti hmyzu,
Ø 180 mm, tl. 16,5 mm včetně ochranného fasádního kroužku
Materiál plast
Doplňkové volitelné díly
1/BE180, venkovní mřížka kruhová, plastová
popískovaná, Ø 180 mm, (na popískovaný povrch
lze nanést zředěnou maltu a poté natřít požadovanou
fasádní barvou)
1/AZ180, venkovní mřížka kruhová, plastová
antracitová (RAL 7016), Ø 180 mm,
1mG, venkovní mřížka čtvercová popískovaná,
se síťkou proti hmyzu, plastová, 180x180x12 mm
1/HWE, venkovní plný kryt proti nepříznivému počasí
se zvukovou izolací bílý 235 x 205 x 72 mm
1/HAZ venkovní plný kryt proti nepříznivému počasí
se zvukovou izolací antracit 235 x 205 x 72 mm
Materiál hliník, prášková barva
LUNOtherm A, LUNOtherm B, fasádní deska
LUNOtherm S, fasádní deska
Rozměry (V x Š x H): 930 x 700 x 60 mm, vnější rozměry mřížky (V x Š): 345 x 53 mm
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