Katalogový list ALD-R 100
Projektové údaje

Objemový průtok vzduchu:
10 m³/h při dif.tlaku 8 Pa
7 m³/h při dif.tlaku 4 Pa
maximální 16 m³/h
Normovaný rozdíl zvukových hladin:
Dn,w = 48 dB
Nejmenší povolená tloušťka obvodové stěny: 240 mm

Dodávaná sestava

• 2/ZSKA – vnitřní díl s filtrem tř. G2
• tubus Ø 98 mm
- délky 330 mm nebo 455 mm
s 1x akustickou vložkou
- délky 635 mm nebo 765 mm
s 2x akustickou vložkou
• 1/JmG - venkovní mřížka
110x110 mm, popískovaná

Použití ve stavbě

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.
Systém bezezbytku naplňuje požadavky ČSN EN15661/Z1 “Větrání budov-Stanovení
výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov“.

Příslušenství

9/SD110, akustická vložka, dl. 140 mm
2/FB, náhradní filtr tř. G2, 5 ks v balení
9/FB-2R, náhradní filtr tř. G2, regenerační, 3 ks v balení
1/WE 115, venkovní mřížka kruhová, plastová, bílá, Ø 115 mm

Osazování:
Nejvhodnějším místem pro jejich osazení do obvodových stěn je prostor mezi parapetní
deskou a otopným tělesem, kde lze dosáhnout optimálního bezprůvanového smísení
přicházejícího čerstvého vzduchu s cirkulujícím vzduchem v místnosti. Prvky je možno
umístit také v horní úrovni oken cca 20 cm od hrany ostění a min. 2 m nad podlahou.
Tubusy se osazují tak, aby lícovaly s omítkou a musí být plně zasazeny do malty
(z akustických důvodů nemá být k utěsnění tubusu použita montážní pěna). Případný
přesah tubusu bude seříznut s omítkou. Opískovaná venkovní mřížka 1/JmG se osadí tak,
aby lícovala s omítkou – vedeni lamel směřuje dolů. Po dokončeni vnější omítky se
odstraní ochranný papír a mřížka se přetře zředěnou venkovní omítkovou maltou.
Štěrbiny musí zůstat volné!
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