
NEJMENŠÍ VENTILAČNÍ TURBÍNA NA TRHU 

TURBOVENTURA 150TURBOVENTURA 150

barevné varianty dle vzorníku RAL

Turbína TURBOVENTURA 150 je určena k větrání obytných prostor – pro plošné větrání, nebo odtahu potrubního systému. 
Vytváří trvalý podtlak a zamezuje zpětnému tahu. Výsledný sací výkon je negarantovaný, primárně turbínu pohání vítr, komí-
nový efekt a rozdíl teplot. Konstrukce vychází z tvaru radiálního oběžného kola, díky tomu je vysoce stabilní, není možná její 
tvarová deformace bočním nárazovým větrem. Je vyrobena z probarveného ASA polymeru s UV filtrem, který je určen pro 
náročné povětrnostní podmínky (vysoké teploty na střeše, mráz, vlhkost). Pohon zajišťují dvojitě zapouzdřená přesná nerezo-
vá ložiska na ose z duralu, která mají zásadní vliv na dotáčivost turbíny při nízkém větru a její životnost. Dodává se samos-
tatně, v setu se stavitelným hrdlem a čtvercovou základnou, nebo s osovou redukcí pro potrubí KG 160, KG, HT 110 nebo 
125 mm. Použití: větrání malých půd, garáží, radonu, koupelen, WC, sklepů... Na zařízení je vydáno Prohlášení o shodě na 
základě Certifikace a Stavebně-technického osvědčení ze Státní zkušebny.  

TURBOVENTURA 150 – TECHNICKÁ DATA

materiál (základna, stavitelné koleno) námořní hliník

vnější průměr turbíny 236 mm

průměr nasávacího otvoru turbíny 150 mm

222 mm

černá, červená, hnědá

700 g

5 let

205,2 km/h (57 m/s)

výška turbíny

barevné provedení

váha turbíny

záruka

testováno na rychlost větru

SACÍ VÝKON

rychlost větru (km/h)

3

6

8

10

množství odsátého 
3vzduchu (m /hod.)

51

142

182

248

turbína ASA polymer probarvený, UV stabilizace

rozměry základny 430 × 430 × 0,7 mm

průměr stavit. kolena 153,5 mm

výška stavit. kolena 130 mm

stavit. kolena, plynulá 0–45 stupňů

celková výška sestavy 341 mm

váha kompletu - 
turbína, hrdlo, základna

1,02 kg

NSK stainless steel,
zapouzdřená, 2 ks

ložiska NSK SS608Z

REDUKCE 
153 – 110 HT, KG

REDUKCE 153 – 125 REDUKCE BRAMAC
TURBOKOTEL 125

REDUKCE 160 KG

černá – RAL 9005

korálová červená 
– RAL 3016

hnědá – RAL 8011


