
Již od roku 1934 působí na světovém trhu australská společnost Edmonds, přední světový 
výrobce ventilačních turbín. Od samého počátku si společnost stanovila jako hlavní cíl 
přinášet svými výrobky kvalitu a pohodlí do života obyvatel naší zelené planety. 
Produkty dosahují vysoké úrovně zpracování a spolehlivosti, díky důrazu na vývoj, výrobu 
a testování výrobků. Kvalita odvětrávání, při využití obnovitelného zdroje energie – větru, 
přináší velké úspory energií  a novou kvalitu nejen v oblasti odvětrávání střešních plášťů, 
ale i vlastních obytných prostor, škol, výrobních a hospodářských hal, skladů, …

Ventilační turbíny

Ventilační turbína Windmaster, vlajková loď společnosti Edmonds, byla vyvinuta na základě 
letitých zkušeností a spojuje všechny klady, nashromážděné za léta vývoje a výroby turbín. 
Základem je speciální patentovaný dvojitý nosný systém , který využívá dvě přesná ocelová 
ložiska , která zabezpečují vysoký výkon sání a bezproblémový chod turbíny o průměru 
nasávacího hrdla 300mm.

Přednosti systému:
Vyměnitelnost ložiska:  Windmaster je první ventilační turbína na světě, u které  
 mohou být ložiska snadno vyměněna majitelem domu.

Kopule vyztužená proti krupobití:  Životnost ventilační turbíny může být omezena, jestliže 
dynamické vyvážení turbíny je porušeno následkem 
krupobití. Windmaster má speciálně vyztuženou kopuli 
navrženou k tomu, aby poskytla vysokou odolnost proti 
krupobití.

Vysoká odolnost extrémním 
povětrnostním podmínkám:  Testována na odolnost větru 216 km/hod.

Hodí se pro všechny druhy střech:  Díky univerzální rozteči základny a stavitelnému kloubu
0 - 45 stupňů, lze turbínu Windmaster jednoduše instalovat 
na všechny tvary střech s různými typy střešní krytiny. 

Široká barevná škála:  Windmaster je k dispozici v základním provedení 
– hliníkovém a v dalších 8 odstínech.

Turbína TurboBeam je první turbína na světě , která zajistí dokonalou ventilaci a zároveň slouží
jako zdroj světla pro Vaše půdní prostory! Díky této kombinaci má uživatel za jednu cenu dvě důležité 
výhody – přirozenou ventilaci a osvětlení atického prostoru domu zcela zdarma !

Výhody turbíny TurboBeam:

Vysoká účinnost: Zcela nový vertikální design lopatek turbíny zajišťuje vysokou 
účinnost a sací výkon při odstraňování tepelné zátěže půdních 
prostor a v kombinaci s ventilačními klapkami kvalitní ventilaci 
a ochlazování obytných prostor. Průměr nasávacího hrdla turbíny 
je 250 mm.

Osvětlení atického prostoru: Díky provedení turbíny z UV stabilního čirého plastu, je zajištěn 
přenos denního světla do atického prostou. 

Vysoká odolnost:   Konstrukce turbíny, její tvar a uložení dvojitého ložiskového 
systému umožňuje vysokou odolnost při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách a při vysokém větru – testována na 
odolnost větru 216 km/hod.

Hodí se pro všechny 
druhy střech:  Díky univerzální rozteči základny a stavitelnému kloubu 

0 - 45 stupňů lze turbínu TurboBeam jednoduše instalovat na 
všechny druhy střešní krytiny. 

Barevné kominace:   Základní provedení hrdla turbíny je v přírodním hliníku, k dispozici 
je též 8 barevných odstínů.
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Při konstrukci turbíny SupaVent, byly využity poznatky z vývoje a výroby profesionálních turbín 
Hurricane. Díky svému tvaru má turbína excelentní výkon i při průměru hrdla 250mm.

Výhody turbíny TurboBeam:

Vysoká účinnost:  Zcela nový vertikální design lopatek turbíny zajišťuje vysokou 
účinnost a sací výkon při odstraňování tepelné zátěže půdních 
prostor a v kombinaci s ventilačními klapkami kvalitní ventilaci 
a ochlazování obytných prostor. Průměr nasávacího hrdla turbíny 
je 250 mm.

Vysoká odolnost:  Konstrukce turbíny, její tvar a uložení dvojitého ložiskového 
systému umožňuje vysokou odolnost při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách a při vysokém větru – testována na 
odolnost větru 216 km/hod.

Hodí se pro všechny
druhy střech:  Díky univerzální rozteči základny a stavitelnému kloubu

0 - 45 stupňů lze turbínu SupaVent jednoduše instalovat na 
všechny druhy střešní krytiny. 

Barevné kominace:  Provedení hrdla turbíny a základny je ve 3 barevných odstínech.
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Turbina Turboventura byla speciálně vyvinuta pro odvětrávání malých prostor – koupelen, 
WC, sklepů, kotelen,…

Výhody turbíny Turboventura:

Vysoká účinnost:  Zcela nový vertikální design lopatek turbíny zajišťuje vysokou 
účinnost a sací výkon při odvětrávání malých prostor. Průměr 
nasávacího hrdla turbíny je 150 mm.

Vysoká odolnost:  Konstrukce turbíny, její tvar a uložení dvojitého ložiskového 
systému umožňuje vysokou odolnost při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách a při vysokém větru – testována 
na odolnost větru 216 km/hod.

Hodí se pro všechny 
druhy střech:  Díky univerzální rozteči základny a stavitelnému kloubu 

0 - 45 stupňů lze turbínu Turboventura jednoduše instalovat na 
všechny druhy střešní krytiny. 

Barevné kominace:  Základní provedení hrdla turbíny a základny je v černém 
provedení .
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Všechny výše uvedené turbíny lze doplnit o systém ventilačních mřížek a ventilačních klapek s potrubím 
/ např.Allufl ex / tak, aby bylo možno docílit maximální efektivity při odvětrávání nejen půdních prostor, ale také jednotlivých 

místností. Doporučená plocha pro odvětrávání je do 90m2 na jednu turbínu
/ mimo turbíny Turboventura /. Při odvětrávání plochých střech nutno dodržovat

vzdálenost mezi turbínami 4 – 5m, turbíny je nutno instalovat vždy v nejvyšším bodě střechy.  

www.edmonds.com.au www.ventilacniturbiny.cz

bližší technická specifi kace na www.ventilacniturbiny.cz
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