RADON 150
AKTIVNÍ VĚTRÁNÍ RADONOVÉHO PODLOŽÍ

červená – RAL 3016

hnědá – RAL 8015

černá – RAL 9005
barevné varianty
dle vzorníku RAL

1) snadná instalace do všech
keramických a betonových krytin
2) vyrobeno z materiálu s vysokou
odolností povětrnostním vlivům
3) nerezová ložiska turbíny
4) Aluﬂex potrubí pro snadné připojení
5) tři barevné varianty
6) vysoká účinnost a průtok vzduchu
v systému
7) bezúdržbový provoz

Univerzální ventilační set pro taškové systémy –
snadné, efektivní, aktivní větrání potrubního
systému radonového podloží. Aktivní ventilační
turbína s nerezovými ložisky vytváří trvalý podtlak
v systému stoupacího potrubí procházejícího
stavbou až nad střechu, zabraňuje vzniku kondenzátu, zpětného tahu vzduchu v systému a odvádí
inertní přírodní radioaktivní plyn radon–222
z podloží...
Doporučený efektivní průměr potrubního systému
dle normy pro aktivní větrání je 100–150 mm.
Tento způsob větrání radonu je doporučen
Českou technickou normou – Ochrana staveb
proti radonu z podloží – ČSN 73 0601, platnou
od září 2019, která nahrazuje ČSN 73 0601
z února 2006.
Na zařízení je vydáno Prohlášení o shodě
dovozcem, na základě Certiﬁkace B-30-0123-18
a Stavebně – technického osvědčení STO-3001068-18.
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RADON 150
AKTIVNÍ VĚTRÁNÍ RADONOVÉHO PODLOŽÍ

RADON 150 – TECHNICKÁ DATA
materiál hlavice

ASA polymer s UV ochranou

hmotnost hlavice

0,7 kg

průměr sacího hrdla

153 mm

průměr turbíny

236 mm

výška turbíny

263 mm

minimální rychlost větru pro roztočení

1,3 m/s.

maximální rychlost větru

158,4 km/hod.

dovolená teplota okolí

-30 – +60 °C

materiál osy turbíny

dural

hliníkový kloub stavitelný

0–45

výška stavitelného kloubu

150 mm

průměr stavitelného kloubu

152 mm

základna, hliník, dle RAL

420 mm (š) – 430 mm (d) – 20 mm (v)

ložiska turbíny

nerez 2 × NSK SS608Z, dvojitá, zapouzdřená

potrubí Aluvent 150

kašírovaná Al folie na ﬂexi peru
SACÍ VÝKON (´)

rychlost větru (km/hod.)

sací výkon (m3/hod.)

3

51

6

142

8

182

10

248

(´) hodnoty naměřené ve státní zkušebně při konstantní síle větru.
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