Katalogový list ALD-R 160L+LUNOtherm
Projektové údaje

Objemový průtok vzduchu:
nastavitelný pro 15-20-25 m³/h při dif.tlaku 8 Pa
nastavitelný pro 10-13,5-18 m³/h při dif.tlaku 4 Pa
maximální 38 m³/h
Normovaný rozdíl zvukových hladin:
Dn,w = 52 dB (tloušťka obvodové stěny min.360 mm pro 4 ks akust.prstenců)
Dn,w = 55 dB (tloušťka obvodové stěny min.425 mm pro 5 ks akust.prstenců)
Dn,w = 57 dB (tloušťka obvodové stěny min.500 mm pro 6 ks akust.prstenců)
Nejmenší povolená tloušťka obvodové stěny: 300 mm

Dodávaná sestava

Shodná s typem ALD-R160, pouze namísto venkovní plastové mřížky je
užito fasádní desky LUNOtherm.
● 9/R160 - tubus ∅ 160 mm
délky 500 mm se
3 akustickými prstenci
● 9/WDS160 - povětrnostní klapka
∅ 90 mm,dl.55 mm
● 9/IBE - vnitřní díl s filtrem třídy G2
180x180x35 mm,
clona průtoku vzduchu

Použití ve stavbě

Shodně s typem ALD-R 160.
Deska LUNOtherm slouží jako ukončení otvorů pro přivádění a odvádění větracího
vzduchu v obvodových stěnách, opatřených vícevrstvou vnější tepelnou izolací.
Fasádní prvky smí být použity jako venkovní ukončení otvoru přiváděného či odváděného
vzduchu nad a po stranách pod otvory na obvodových stěnách ze zdiva a betonu
obložených tepelnou izolací z izolační hmoty tvrdá pěna EPS (třída chování při požáru
B1 dle DIN 4102-1) až do tloušťky izolace 300 mm nebo z minerální vlny (třída chování
při požáru A1 nebo A2).

Příslušenství

9/R160L, tubus s akustickými prstenci, ∅ 160 mm, dl. 500 mm
9/R160L-700, tubus s akustickými prstenci, ∅ 160 mm, dl. 700 mm
9/IBE, vnitřní díl s filtrem 180x180x35 mm
9/WDS160, povětrnostní klapka, ∅ 90 mm, dl. 55 cm
9/SD160S, akustický prstenec hvězdicový, dl. 69 mm
9/FIB-2, náhradní filtr tř. G2, 5 ks v balení
9/FIB-2R, náhradní filtr tř. G2, regenerační, 3 ks v balení
9/FIB-P, náhradní filtr pylový, 3 ks v balení

Rozlišení desek
LUNOtherm

I. Prvotní rozlišení je dle druhu izolačního materiálu, ke kterému bude deska
přisazena:
Izolační hmota tvrdá pěna EPS „Neopor" je těžko vznětlivá (třída stavebních
hmot DIN 4102--B1) podle DIN 4102-1: 1998-05 "Chování stavebních hmot a
dílců při požáru".
Fasádní prvek LUNOtherm A smí být použit pro nehořlavé vícevrstvé tepelné
izolace s izolačními materiály z minerálních vláken.
Fasádní prvek LUNOtherm B smí být použit pro těžko vznětlivé vícevrstvé
tepelné izolace s izolačními materiály z tvrdé pěny EPS a je tedy celý
zapouzdřen ve vápenosilikátu.
Bude-li fasádní prvek LUNOtherm B osazen nad otvorem, musí být vpravo a
vlevo od prvku celoplošně nalepen min. 200 mm na výšku a min. 300 mm
bočně přesahující pruh nehořlavé lamelové izolace z minerálního vlákna.
Pro nalepení musí být použita malta pro lepení obkladů.
II. Druhotné rozlišení je dle umístění na fasádě:
Je-li deska osazena pod oknem, je odlišena v názvu indexem “FS“.
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