Strojírenský zkušebníústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424I56b,62í oo Brno, česká republika
Rozhodnutí o autorizaci Ó' 4l2o17 ze dne 16.01.2017

sTAVEBruí recHNlcKÉ osVĚDčENí
eisro:

202'STO' B'02927'1

I

výrobky:

Ventilačníturbíny

typové označení:

BrB (BEB) 12, BIB (BEB) 14, TrB (TEB) 12,

varianty:

viz. 2. strana

dovozce:

ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o.

rB

(TEB) 14, tB 8, BIB

I

Ledárenská 408157
620 00 Brno - Holásky
Česká republika

identifikaČníčíslo:

60728159

výrobce:

Lomanco. lnc.
2101 West Main Street, Jacksonville, Arkansas72076

USA

Autorizovaná osoba 202 vydává toto stavební technické osvědčenívsouladu s ustanovením $ 12
zákona č.2211997 sb., o technických poŽadavcích na výrobky a o změně a doplnění něktených
zákonů, ve zhění pozdějšíchpředpisů, a $ 2 a 3 nařízenÍ vlády č. 16312002 Sb., kterým se stanoví
technické poŽadavky na vybrané stavebnÍ výrobky, ve zněnÍ nařízení vlády č. 31212005 Sb. a nařízení
vlády

i.

21512016

sb.

Tímto dokladem výŠeuvedená autorizovaná osoba vymezuje technické vlastnosti výrobků ve vztahu
k základním poŽadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu majívýrobky ve stavbě plnit.

Technické údaje jsou uvedeny na následujících stranách, které jsou nedílnou součástítohoto
stavebn ího technického osvědčení.

Stavebnítechnickéosvědčení bylo vydáno kzakázce evid. č. 30-14630.
StavebnítechnickéosvědČeníplatído 2022-11-30, trvají-li skutečnosti, za kteých bylo vydáno.
Bez písemnéhosouhlasu autorizované osoby se nesmí tento dokument reprodukovat jinak než celý.
Zpracovatel tohoto stavebního technického osvědČení: Michal Heitl.

V Brně dne 2019-10-17
Ing. Aleš ofuerek

zástupce ře{itele
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ldentifikace a popis výrobku, vymezení způsobu použitívýrobku ve stavbě:
Ventilainí turbíny řady BlB (BEB) 12, BlB (BEB) 14, TlB (TEB) 12, TlB (TEB) 14, lB 8, BlB 8 jsou
střeŠníprvky, které vyuŽívajípůsobenívětru k vytvoření sacího účinkuprostoru nad kteným jsou
umístěny (střeŠníchpláŠt'ů'půdnícha bytových prostor, hal nebo místnostívšeho druhu). Ventilační
turbíny jsou konstruovány pro maximálnÍ rychlost větru 120 km/h a okolní teplotu prostředí od -30" C
do + 60" C. V době bezvětří je k vytvoření tohoto ÚČinku částeČněvyuŽívána setrvačná síla rotující
turbíny, nebo je turbína roztočena vlivem termodynamického vztlaku teplého vzduchu. Konstrukce
hlavice zabraňuje jak vnikání sráŽek do větrací šachty, tak pronikání hmyzu. l minimální otáčení
hlavice brání zpětnému tahu. Turbína je sloŽena ze základny' která slouŽí k uchycení výrobku do
střeŠníhopláště' stavitelného krku _ kloubu umoŽňujícívyrovnání sklonu střechy, aby rotaČníhlavice
byla usazena vodorovně. Hlavice je tvořena lamelami s kondenzačním Žlábkem, které jsou pevně
snýtovány se středem hlavice, ktený je prostřednictvím dvou bezúdrŽbových loŽisek nasazen na hřídel.
Tyto výrobky mohou být doplněny dalšímelementem, kteý zlepšuje Účinnost ventilačních turbín _
sací mříŽka pro přívod vzduchu do větraného prostoru.

ZákIadni technické údaie:
Tvo
Materiál
hlavice a
orstenu
Průměr sacího
hrdla [mm]

BlB íBEB) 12

BlB (BEB) í4

hliník

hliník

hliník

305

356

440
2.7

Průměr
hlavice [mml
Váha
Max. rychlost

TlB íTEB) í2 TlB íTEB) 14

tB8

BIB 8

hliník

hliník

hliník

305

356

203

203

460

440

460

320

320

3

1,8

2

1,9

1,9

120

větru [km/hl

Dovolená

od -30' C do

teplota okolí

rcl

Tvp/rvchlost větru
BIB (BEB) 12
BIB (BEB) 14
TIB ffEB) 12
TIB ffEB) 14

tB8

BIB 8

+

60" C

8km/h

í 3km/h

24kmlh

590
710
590
710
165
165

930 m'/h
1200 m"/h
930 m"ih
í 200 m"/h
295 m"/h
295 m"/h

175 0m"/h

m"/h

m'/h
m"/h
m"/h
m"/h
m"/h

2250 m'lh
1750 m"/h

2250 m'lh
565 m"/h
565 m'/h

Technické vlastnosti rnýrobku ve vztahu k základním požadavkům na stavby:

1 Mechanická odolnost

a

stabilita

Klimatická odolnost

ověřeníse provádí na

vzorcích v dodaném stavu

Turbína musíodolávat
tepelnému zaliženív rozsahu
minimálně od

-30 C

do +60

Čsru rN 60068-2-1 ed.2:2008
Čsru eN 60068_2-2:2008

.r-{íi;"i
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Sledovaná vlastnost

Způsob zjištění

PoŽadovaná Úroveň

1.2

Korozníodolnost

ověřeníse provádí na
vzorcích v dodaném stavu

Kovové díly turbíny musí být
chráněny proti korozi tak, aby

pož. č.

so

Čsru eru
1.3

Konstrukce, materiály

PředloŽením l nspekčn ích
certifikátů a kontrolou
dokumentace

u

turbínau po stanovenou dobu
provozu nebyla zjištěna koroze.
9227'.2017

PouŽitý materiál musí
vyhovovat: Čsru rN tso
12100:2011 čl' 6.2.2'1, 6-2.3,

6.2.6,6.2.12.2

Čsntz

7O1O:2O14 Ól' 7 '1'3

ČsN zg 4201 ed.2''2016 čl.

6.3.1. a), c)

Čslrl zs 4201 ed.2:2016 čl.
6.3.2. b)

4 Bezpečnost a přístupnost
4.1

při uŽívání

Pevnostn í charakteristi ka

Výkonová charakteristi ka
Funkce ventilačn í turbíny
4.2

Pevnostn í charakteristika

Výkonová charakteristika
Funkce ventilačn í turbíny
4.3

Házivost
Radiální a axiální házivost

turbínau nesm í překročit
hodnotu podle technické
dokumentace výrobce,

PředloŽen ím l nspekčn ích
certifikátů a kontrolou

Turbína musÍ zůstat funkčnía

PředloŽen ím l nspekčn ích
certifikátů a kontrolou

Turbína musísplňovat

ověřenÍse provádÍna

Radiá|ní a axiální házivost
turbíny nesmí překroČit hodnotu
podle technické dokumentace
výrobce, nejvýše však t 5 mm.

dokumentace

dokumentace

vzorcích v dodaném stavu

bezznámek porušeníod
minimální rychlostivětru aŽ po
maximální rychlost větru.

správnou funkci.

nejvýševšakt5mm.

4.4

Značení

ověření se provádí na
vzorcích v dodaném stavu

Značení

Výrobek se musí označovat
trvanlivě a čitelně alespoň
následujícími údaji:
a)název nebo obchodní značka
b) typ a model
c) rok výroby

Čsru rn lz101-2 ed.2:2017 čl'
7a), b), c)

4.5

Průvodnítechnická
dokumentace

PředloŽen ím l nspekČn ích
certifikátů a kontrolou

Technická dokumentace musí
obsahovat pokyny pro
bezpečný a bezporuchový
provoz a údrŽbu.

Čsru en lSo 3746:2011

Turbína nesmÍ překroČit
výslednou hladinu akustického
výkonu 50 dB

dokumentace

5 Ochrana oroti hluku
5.1

Emise hluku

Čsru eru lSo 3746:2011
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Přehled pouŽitých technických předpisů, technických norem, technických dokumentů a
podkladů předložených autorizované osobě:

_
_
_
-

Nařízenívlády Ó.16312002 Sb., kterým se stanoví technické poŽadavky na vybrané stavební
výrobky, ve znění nařízení vlády č. 31212005 Sb. a nařízení vlády Č' 21 5/2016 sb.
Zákon ě,. 2211997 Sb.' o technických poŽadavcích na výrobky a o změně a doplnění něktených
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
Nařízení vlády é.27212011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými Účinky hluku a vibrací
Metodika měřeníč' 01/2006 WUÚ, a' s. ostrava Radvanice
TN č. 10.08.14 - Ventilačníturbíny

Čstrt 12 7010:2014 Vzduchotechnická zařÍzení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízeníobecná ustanovení
ČsN 73 4201 ed. 2:2016 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičŮ
paliv

12'101-2 ed. 2:2017 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Častz: odtahová
zařízenípro přirozený odvod kouře a tepla
Čsru eru lSo 12100:2011 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci Posouzení rizika a sn ižování rizika
Čsru eN Bo 9227:2017 Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou
ČsN ex 60068-2-1 ed.2:2008 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad
ČsN eN 60068-2-2:2008 Zkoušení vlivů prostředÍ - Čast 2-2: Zkoušky - Zkouška B: Suché teplo
Čsueru lSo 3746:2011 Akustika - UrČování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie
zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad
odrazivou rovinou

ČsN EN

Katalogový list - Ventilačníturbíny
Technický list ventilačníchturbín Lomanco
Montážní návod - BlB&BEB Whirlybird

Ventilačníturbíny
CenÍk ventilačníturbíny
Technická dokumentace Lomanco - Technický popis pouŽití
Technická dokumentace _ Tabulka rozměrů ventilačníchturbín Lomanco
Záruka na funkciventilačních turbín Lomanco
Zkušebníprotokolc. Ao1222-12-13 ze dne 2o13-1o-16 WUÚ, a. s' ostrava Radvanice
ZkuŠebníprotokol Ó. A01223-12-13 ze dne 2013_'1o-16 WUÚ, a' s. ostrava Radvanice
Zkušební protokol č,. A01224-12-13 ze dne 20'|3-1o-16 WUÚ, a. s. ostrava Radvanice
Zkušební protokolč. Uo13-o7-o7 ze dne 2007-06-28 VVUÚ, a. s. ostrava Radvanice
Zkušební protokolč. Uo14-07-07 ze dne 2OO7-)2-2B WUÚ, a. s. ostrava Radvanice
Zkušební protokol č. Uo1 5-o7-O7 ze dne 2oo7-o2-28 VVUÚ, a. s. ostrava Radvanice
Zkušební protokol Č. Aooo25-o7-O7 ze dne 2007-06-27 wUÚ, a. s. ostrava Radvanice
Zkušební protokol č. A00026-07-O7 ze dne 2007-06-27 wUÚ, a. s. ostrava Radvanice
ZkuŠebníprotokolč.Aooo27-o7-O7 ze dne 2007-06-27 wUÚ, a' s. ostrava Radvanice
h,l*j'
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Upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování systému řizeni výroby:

2 písm. b) uvedeného nařízení vlády vymezila technické
vlastnosti výrobku, které souvisejÍ se základními poŽadavky a vymez|la jejich Úrovně vzhledem
Autorizovaná osoba ve smyslu $ 3 odst.
k určenému pouŽití výrobku ve stavbě.

Dovozce předloŽil autorizované osobě písemné prohlášenÍ, že provedení technických zjištění

vlastností výrobku nezadal jiné autorizované osobě.

Výrobky náleŽí do skupiny výrobků uvedených v příloze č. 2 k uvedenému nařízení vlády, seznam
výrobků č. í0, skupina Č. 8 se stanoveným postupem posuzování shody podle $ 7.
Autorizovaná osoba provede poČátečnízkouŠkytypu výrobku na vzorku podle $ 7 odst.2 uvedeného
nařízení vlády.

Pravidla pro používánístavebního technického osvědčení:
Stavební technické osvědčení lze pouŽít pro posuzovánÍshody pouze po dobu, po kterou se nezmění
právní předpisy, technické normy nebo technické dokumenty vyuŽité ve stavebním technickém
osvědČenÍz hlediska skutečnostíuvedených v $ 3 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č' 16312002 Sb., ve

znění nařízení vlády č.31212005sb. a nařízení vlády Ó.21512016sb., nebo jiné skutečnosti
podstatné zhlediska posuzování shody, za kterých bylo stavební technické osvědčení vydáno.
Stavební technické osvědčení nelze pouŽít jako doklad o posouzení shody.
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