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MEET THE FAIR FUTURE!
Jsme obchodně poradenská společnost s mezinárodní působností v různých regionech Evropy. V technologické 
části holdingu přinášíme lidem do profesních i privátních životů produkty, které splňují nároky na extra dlouhou 
životnost, téměř nulovou údržbovost a mimořádně férovou cenu. V poradenské části holdingu pomáháme spo-
lečnostem zvyšovat prodeje, podporovat rozvoj a růst, pronikat na zahraniční trhy anebo je na nich přímo zastu-
pujeme. Ve všech aspektech naší činnost pak klademe důraz na zásadu férového přístupu – vůči klientům a péči 
o ně, životnímu prostředí a přírodě, k cenovým podmínkám, za které naše služby a produkty realizujeme a přede-
vším lidskému životu a zdraví.

A to je FAIR!

KONCEPT FAIRTECO
My ve FAIRTECO věříme, že produkty a služby vysoké kvality nemají být výsadou pouze omezené skupiny lidí. 
Jsme přesvědčeni, že každý moderní člověk si zaslouží žít ve férovém prostředí svého domova anebo pracovat 
ve férovém prostředí firmy obklopen produkty či požívat služby splňující následující parametry:
1. Extra dlouhá životnost = téměř absolutní odolnost proti vlivům prostředí
2. Dokonalá bezúdržbovost při běžném použití = dobrá funkce a inovativní design
3. Férová cena = mimořádná kvalita a vysoká hodnota s ohledem k lidem, životu a planetě

VIZE
Prostřednictvím našich výrobků a služeb vytvářet férovější budoucnost – k lidskému zdraví a přírodním zdrojům.

POSLÁNÍ
Za každých okolností nabízet moderním lidem do jejich soukromých a profesních životů inspirující řešení pro-
střednictvím fair produktů a služeb a vytvářet tak férovější každodenní život pro většinu lidí.

HODNOTY
1. Etika, respekt – hrajeme fair play, na nikoho se nepovyšujeme a před nikým se neponižujeme
2. Uvědomělost – používáme selský rozum
3. Fair cena – u nás zaujímá přední pozice
4. Kvalita a hodnota – preferujeme vysokou úroveň bez kompromisů
5. Udržitelnost – vsázíme na výrobky s mimořádnou délkou životnosti
6. Odpovědnost – představuje dokonalá bezúdržbovost našich produktů
7. Redukce a recyklace – realizujeme výrobky s téměř absolutní odolností proti povětrnostním vlivům

DIVIZE FAIRTECO

FAIRLIGHT
LED lightings

Divize realizuje prodej systému nejtenčího 
úsporného interiérového a exteriérového LED 

osvětlení.

FAIRWELL
high-tech wellness

Divize působí ve zdravotnické, regenerační, 
rehabilitační a wellness oblasti, do které 

dodává unikátní hi-tech přístroje značky MPS.

FAIRAIR
ventilations & turbines

Divize se zabývá oblastí ventilace a větrání a 
zastupuje dovozce australských ventilačních 

turbín značky EDMONDS do CEE.

PRIMETIME
video marketing

Divize se věnuje video marketingu, tedy 
produkci a výrobě videofilmů v evropském 

regionu.

FAIRCON
international business

Poradenská divize analyzuje, strategicky radí 
a takticky provádí klienta nejvhodnější formou 

vstupu na zahraniční trh.

FAIRFIN
investments & subsidies

Získávání soukromých a veřejných zdrojů 
financování. Zajišťuje kapitál, úvěry, daňové 

úlevy či investiční pobídky anebo dotace z EU.

COMMIX
communication strategies

Divize realizuje poradenství v oblasti vizuální 
komunikace, brandingu, reklamních a PR 

kampaní anebo webdesignu.



Divize FAIRAIR se v rámci holdingu FAIRTECO věnuje poradenství, obchodu a realizacím v oblasti ventilace, větraní 
a klimatizace. Především pak v regionu Střední Evropy distribuuje ventilační turbíny australského výrobce, které 
jsou kompletovány výhradním dovozcem do CEE v České republice. 

Ventilační turbíny jsou vynálezem společnosti Edmonds z roku 1934. Po desetiletích rozsáhlého výzkumu, vývoje 
a inovací do vědy o regulaci teplotní a vlhkostní zátěže konstrukce budov, které vedly až ke vzniku inteligentní 
hybridní turbíny, představují ventilační turbíny nejmodernější bezpotrubní ekologickou technologii větrání, tzv. 
Greenair VentiCool System. Jedná se o energeticky efektivní systém přirozeného větrání a ochlazování vzdušným 
oplachem. Provoz turbín je zcela ZDARMA!

PŘEDNOSTI VENTILAČNÍCH TURBÍN

Mezi hlavní přednosti z hlediska funkčnosti turbín patří:

1. Přes 80 let zkušeností s ventilací 
a vývojem turbín

2. Jediná turbína s nejmenším dia-
metrem – Turboventura150 

3. Bezkonkurenční turbína s nej-
větším diametrem – Hurrica-
ne900 

4. Jediná speciálně konstruovaná 
kanalizační turbína  – Sewer-
vent150

5. Design turbín speciálně vyvi-
nutý pro rodinné domy – Supa-
vent250, 

6. Jediná turbína 2v1 světlík a ven-
tilace – Turbobeam250

7. Turbína s nejlepším sacím výko-
nem – Ecopower900

8. První a jediný výrobce technolo-
gie pro garantované sání

9. První dodavatel hybridních tur-
bín pro rodinné domy

10. Individualizovaná barevná 
adaptace dle RAL

11. Bezkonkurečně funkční hybrid-
ní turbíny

12. Největší sortiment na trhu a nej-
širší portfolio doplňků

13. Nejširší možnosti aplikací – ko-
merční i rezidenční objekty

14. Nejlehčí turbína na trhu
15. Odolnost a stabilita, sací výkon a 

dotáčivost
16. Turbíny pro těžký průmysl z tita-

nu
17. Unikátní tvar hlavice – radiální 

oběžné kolo  
18. Vyměnitelná nerezová dvojitě 

zapouzdřená ložiska
19. Nejucelenější nabídka řídících a 

automatizačních prvků
20. Technologie s německými EC 

elektronickými motory s ko-
mutací ebmpapst

21. Čtvercová základna z měkče-
ného AL, snadno opracovatelná 
a instalovatelná 

REALIZACE

PŘÍNOSY TURBÍN

Mezi hlavní přínosy patří:  

1. Snižují teplotní zátěž budov, 
obytných a pracovních prostor 
až o 7°C

2. Redukují vlhkostní zátěže až 
o 20 l denně v rodinných do-
mech

3. Zkracují technologické pře-
stávky mokrých procesů až o 
60%

4. Zvyšují účinnost tepelněizo-
lačních materiálů 

5. Zvětšují zdravotní nezávad-
nost budov, odvádí radon a 
oxid uhelnatý

6. Eliminují emise CO2 a sklení-
kových plynů

7. Šetří elektroodpad a elektric-
ké energie až o 93%

8. Zvyšují komfort bydlení a pra-
covního prostřed

9. Generují významné primární 
i sekundární úspory a zvyšují 
produktivitu



TURBOVENTURA

Nejmenší ventilační turbína na světovém trhu. Konstrukčně vychází z tur-
bíny Supavent. Je vyrobena z odolného plastu s UV stabilizací. Je robustní 
a přitom lehké konstrukce. Vykazuje vysokou stabilitu proti bočnímu ná-
razovému větru. Hladký a bezproblémový chod turbíny zajišťují nerezová 
ložiska a její aerodynamický tvar. Speciální design pro rodinné domy vy-
cházející z radiálního oběžného kola.

Produkt je dodáván ve třech barevných provedeních. K dispozice je širo-
ká škála příslušenství – regulační prvky, potrubí, sací mřížky atd. Součástí 
základního setu je stavitelné hrdlo se čtvercovou základnou pro snadnou 
instalaci. Také je možné dodat pouze samostatnou hlavici. 

TURBOVENTURA

Kategorie rezidenční turbína

Typ TV150

Materiál hlavice ASA polymer barvený, UV stabilizace

Výztuha polymer karbonát

Materiál hrdlo + základna 5005 námořní hliník 

Ložiska NSK Japan 608 ZZ 
nerezová, dvojitá, zapouzdřená

Rozměry základny 430 mm x 430 mm x 0,7mm

Průměr stavitelného kolena 153,5 mm

Výška stavitelného kolena 130 mm

Stavitelnost kolena plynulá, 0 – 45 stupňů

Vnější průměr turbíny 236 mm

Průměr nasávacího otvoru turbíny 150 mm

Výška turbíny 222 mm

Celková výška sestavy 341 mm

Celková váha sestavy 1,0 kg

Váha turbíny 0,7 kg

Odvětrávaná plocha do 90 m2

Vzdálenost instalace u hřebene 4 - 6 m

Testováno na rychlost větru 205,2 km/h ( 57m/s )

Záruka 5 let

Barevné provedení standardní RAL8015 | RAL3016 | RAL9005 

SACÍ VÝKON

rychlost větru 
( km/hod )

Množství  
odsátého 
vzduchu 

( m3/hod )

3 51

6 142

8 182

10 248

CENA

Turbína 2.690.-

Set - turbína,  
hrdlo, základna 
 - barva

3.190.-

Komplet – Set +  
Aluvent potrubí 3m 
anemostatický , 
plastový ventil 150

3.490.-

RAL8015

RAL9005

RAL3016

Použití:

Větrání atického prostoru 
střech, snižování tepelné zátě-
že. Turbína zamezuje zpětné-
mu tahu a odstraňuje vlhkost z 
koupelen, WC, garáží, kotelen, 
sklepů, malých půd. Větrá sa-
nační zdivo a radonové podloží. 
Turbína není vhodná k ventilaci 
kanalizace.



SEWERVENT

Speciální ventilační turbína s hrdlem o průměru 150 mm. Jediná svého 
druhu na světovém trhu. Určená k ventilaci a zamezení zpětného tahu v 
kanalizačních potrubích. Je robustní a přitom lehké konstrukce, vyrobena 
z probarveného plastu s UV stabilizací. Hladký a bezproblémový chod 
turbíny zajišťují nerezová ložiska. Speciální design pro rodinné domy. 

Produkt je dodáván ve světle šedém provedení, pouze hlavice. Jako 
příslušenství je možno doobjednat nerezovou redukci pro příslušný 
kanalizační vyústek, včetně atypických rozměrů.

SEWERVENT

Kategorie rezidenční turbína

Typ SV150

Materiál hlavice ASA polymer plastu,  
barvený, UV stabilní

Výztuha polymer karbonát 

Materiál hrdlo + základna 5005 námořní hliník

Ložiska NSK Japan SS608ZZ 
nerezová, dvojitá, zapouzdřená

Vnější průměr turbíny 236 mm

Průměr nasávacího otvoru turbíny 150 mm

Výška turbíny 222 mm

Váha turbíny 0,7 kg

Odvětrávaná plocha do 90 m2

Vzdálenost instalace u hřebene 4 - 6 m

Testováno na rychlost větru 205,2 km/h ( 57m/s )

Záruka 2 roky

Barevné provedení standardní světle šedá

SACÍ VÝKON

rychlost větru 
( km/hod )

Množství  
odsátého 
vzduchu 

( m3/hod )

3 51

6 142

8 182

10 248

CENA
Turbína 2.790.-

Použití:

Větrání a zamezení zpětného 
tahu v kanalizačních potrubích. 
Možno použít k větrání WC, 
koupelen, šaten, kotelen, veřej-
ných záchodků, sanačního zdi-
va a radonového podloží.



SUPAVENT

Nová generace ventilační turbíny s průměrem hrdla 250 mm. Je vyrobena 
z odolného probarveného plastu s UV stabilizací. Je robustní a přitom lehké 
konstrukce. Turbína je aerodynamická a vysoce stabilní proti bočnímu 
nárazovému větru. Hladký a bezproblémový chod turbíny zajišťují nerezová 
ložiska určená i do trvale extrémně vlhkého prostředí. Design inspirovaný 
tvarem komerčních turbín s koncepcí radiálního oběžného kola. Jediná na 
trhu určená speciálně pro rodinné domy.

Produkt je dodáván s širokou škálou příslušenství – regulační prvky, potrubí, 
sací mřížky atd. Součástí základního setu je stavitelné hrdlo s čtvercovou 
základnou pro snadnou instalaci. Možné také dodat pouze samostatnou 
hlavici. Výběr z osmi barevných variant.

SUPAVENT

Kategorie rezidenční turbína

Typ SV250

Materiál hlavice ASA polymer plastu, barevný, 
UV stabilizace

Výztuha polymer karbonát

Materiál hrdlo + základna 5005 námořní hliník 

Ložiska NSK Japan 608 ZZ 
nerezová, dvojitá, zapouzdřená

Rozměry základny 500 mm x 500 mm x 0,7mm

Průměr stavitelného kolena 225,5 mm

Výška stavitelného kolena 169 mm

Stavitelnost kolena plynulá, 0 – 45 stupňů

Vnější průměr turbíny 329 mm

Průměr nasávacího otvoru turbíny 250 mm

Výška turbíny 239 mm

Celková výška sestavy 392 mm

Celková váha sestavy 1,5 kg

Váha turbíny 1,2 kg

Odvětrávaná plocha do 90 m2

Vzdálenost instalace u hřebene 4 - 6 m

Testováno na rychlost větru 205,2 km/h ( 57m/s )

Záruka 5 let

Barevné provedení standardní 
RAL8015 | RAL3016 | RAL9005 |  
RAL8012 | RAL3012 | RAL7016 |  

RAL9002| RAL6005 

SACÍ VÝKON

rychlost větru 
( km/hod )

Množství  
odsátého 
vzduchu 

( m3/hod )

3 96

6 314

8 352

10 453

CENA
Turbína 3.349.-

Set - turbína, 
hrdlo, základna 
- barva

3.590.-

Komplet – set +  
Aluvent potrubí 3m, 
anemostatický  
ventil kov-lak 250 

4.190.-

RAL8015

RAL3012

RAL8012

RAL7016

RAL6005

RAL9002

RAL9005

RAL3016

Použití:

Větrání, účinné snižování tepel-
né zátěže a odstranění vlhkosti 
z půd a obytných prostor rodin-
ných domů, bytů, garáží, kote-
len, malých skladů, prodejen, 
restaurací, sklepů atd.



TURBOBEAM

Ventilační turbína 2v1 s dvěma funkcemi – větrání a přívod světla do atického 
prostoru střechy. Ventilační turbína s průměrem sacího hrdla 250mm, která 
je vyrobena z odolného čirého plastu s UV stabilizací. Je robustní a přitom 
lehké konstrukce. Vysoce stabilní proti bočnímu nárazovému větru. Hladký 
a bezproblémový chod turbíny zajišťují její aerodynamika a nerezová 
ložiska. Speciální design pro rodinné domy vychází z koncepce radiálního 
oběžného kola.

Produkt je dodáván v osmi barevných provedeních základny a hrdla, s 
širokou nabídkou příslušenství – regulační prvky, potrubí, sací mřížky atd. 
Součástí základního setu je stavitelné hrdlo s čtvercovou základnou pro 
snadnou instalaci. Možno dodat také pouze samostatnou hlavici.

TURBOBEAM

Kategorie rezidenční turbína

Typ TB250

Materiál hlavice ASA polymer barvený, UV stabilizace

Výztuha polymer karbonát

Materiál hrdlo + základna 5005 námořní hliník 

Ložiska NSK Japan 608 ZZ 
nerezová, dvojitá, zapouzdřená

Rozměry základny 500 mm x 500 mm x 0,7mm

Průměr stavitelného kolena 225,5 mm

Výška stavitelného kolena 169 mm

Stavitelnost kolena plynulá, 0 – 45 stupňů

Vnější průměr turbíny 329 mm

Průměr nasávacího otvoru turbíny 250 mm

Výška turbíny 239 mm

Celková výška sestavy 392 mm

Celková váha sestavy 1,5 kg

Váha turbíny 1,2 kg

Odvětrávaná plocha do 90 m2

Vzdálenost instalace u hřebene 4 - 6 m

Testováno na rychlost větru 205,2 km/h ( 57m/s )

Záruka 5 let

Barevné provedení hlavice čirá

Barevné provedení standardní 
RAL8015 | RAL3016 | RAL9005 |  
RAL8012 | RAL3012 | RAL7016 |  

RAL9002| RAL6005 

CENA
Turbína 3.349.-

Set – turbína,  
hrdlo, základna 
 – hliník

3.590.-

Set – turbína, 
 hrdlo, základna 
 – barva

3.749.-

Použití:

Větrání a osvětlení atického 
prostoru, snižování tepelné zá-
těže a odstranění vlhkosti z půd 
a obytných prostor rodinných 
domů, bytů, garáží, kotelen, 
malých skladů, prodejen, re-
staurací, sklepů atd. 

RAL8015

RAL3012

RAL8012

RAL7016

RAL6005

RAL9002

RAL9005

RAL3016

SACÍ VÝKON

rychlost větru 
( km/hod )

Množství  
odsátého 
vzduchu 

( m3/hod )

3 96

6 314

8 352

10 453



WINDMASTER

Nový typ základní ventilační turbíny s hrdlem o průměru 300 mm. Turbína 
je vyrobena z pevného a lehkého námořního hliníku v kombinaci s odolným 
nosným rámem z ABS s tzv. pamětí. Aerodynamický tvar a ostrý úhel lamel 
zvyšuje dotáčivost při nízkém větru. Nosný rám z ABS chrání turbínu proti 
deformaci bočním větrem. Standardem jsou dvojitě zapouzdřená ložiska 
pro snadný a bezproblémový chod. 

Produkt je dodáván v osmi základních barevných provedeních, možno 
dodat také v libovolném odstínu RAL, včetně matování. Široká nabídka 
příslušenství – regulační prvky, potrubí, sací mřížky atd. Součástí základního 
setu je stavitelné hrdlo s čtvercovou základnou pro snadnou instalaci. K 
dodání také pouze samostatná hlavice.

WINDMASTER

Kategorie rezidenční turbína

Typ WM300

Materiál 5005 námořní hliník 

Výztuha ABS

Ložiska NSK Japan 608 ZZ 
dvojitá, zapouzdřená

Rozměry základny 500 mm x 500 mm x 0,7mm

Průměr stavitelného kolena 300 mm

Výška stavitelného kolena 195 mm

Stavitelnost kolena plynulá, 0 – 45 stupňů

Vnější průměr turbíny 400 mm

Průměr nasávacího otvoru turbíny 300 mm

Výška turbíny 235 mm

Celková výška sestavy 440 mm

Celková váha sestavy 1,9 kg

Váha turbíny 1,1 kg

Odvětrávaná plocha do 90 m2

Vzdálenost instalace u hřebene 4 - 6 m

Testováno na rychlost větru 205,2 km/h ( 57m/s )

Záruka 10 let

Bareva základní přírodní hliník

Barevné provedení standardní 
RAL8015 | RAL3016 | RAL9005 |  
RAL8012 | RAL3012 | RAL7016 |  

RAL9002| RAL6005 

RAL - barevné adaptace všechny odstíny dle RAL | min. 4 ks

SACÍ VÝKON

rychlost větru 
( km/hod )

Množství  
odsátého 
vzduchu 

( m3/hod )

3 237

6 557

8 714

10 866

CENA
Turbína 2.890.-

Set – turbína,  
hrdlo, základna 
 – hliník

3.349.-

Set – turbína, 
 hrdlo, základna 
 – barva

3.590.-

RAL8015

RAL3012

RAL8012

RAL7016

RAL6005

RAL9002

RAL9005

RAL3016

Použití:

Větrání, účinné snižování tepel-
né zátěže a odstranění vlhkosti 
z půd a obytných prostor ro-
dinných domů, bytů, stupaček 
obytných domů, světlíků, ga-
ráží, kotelen, výrobních prostor, 
skladů, prodejen, restaurací, 
sklepů atd.



HURRICANE

Patentované ventilační turbíny řady HURRICANE slouží výhradně pro po-
užití v komerční sféře a průmyslu. Mají průměr hrdla 400mm, 600mm a 
900mm. Turbíny jsou určené k negarantovanému větrání objektů – odvodu 
teplého vzduchu, vlhkostí a imisí. Na rozdíl od klasických cibulových tur-
bín má hlavice tvar radiálního oběžného kola s dozadu zakřivenými lopat-
kami. Patentovaný dvojitý ložiskový systém TANDACO zaručuje vysokou 
odolnost zařízení při nárazovém větru. Lopatky mají několikanásobně větší 
plochu než klasické turbíny, což zajišťuje vysokou dotáčivost zařízení při 
nízkém větru. Na výsledný sací výkon má velký vliv v kombinaci s tvarem 
turbíny kromě venkovního větru také komínový efekt. Proto se tato zařízení 
používají v objektech se světlou výškou nad 5 metrů. Sací výkon lze regu-
lovat mechanickými nebo elektrickými klapkami. Společnost Edmonds, je 
jediným výrobcem průmyslových ventilačních turbín ve světě.

HURRICANE
Kategorie komerční turbíny

Typ HC100-900

Materiál 5005 námořní hliník

Výztuha ABS

Ložiska BWF30-119Z Tandaco 
Nerezová, dvojitá, zapouzdřená

Testováno na rychlost větru 205,2 km/h ( 57m/s )

Záruka 5 let

Barva přírodní hliník

SACÍ VÝKON

PRŮMĚR SACÍHO  
HRDLA TURBÍNY

SACÍ VÝKON( m3/hod )

6 km/hod 12 km/hod 16 km/hod

H 100 50,4 118,8 151,2

H 150 396 756 997

H 300 972 1728 2232

H 400 1332 2268 2880

H 500 1944 3240 4464

H 600 2232 3974 5112

H 900 5616 9720 12456

CENA

H100 4.990.-

H150 5.490.-

H300 7.490.-

H400 10.990.-

H500 11.990.-

H600 N/A

H900 N/A

REFERENČNÍ INSTALACE

General Electric  
(USA, Brazílie, Čile, Kanada, Vietnam)

Honda (Indie)

Toyota (Omán)

Umicore (Bulharsko)

Daewoo (Rumunsko)

MODEL A (mm) B (mm) Ø C (mm) Ø D (mm) Plocha hrdla 
(m2) Váha (kg)

H100 253 100 107 290 0,0090 1,3

H150 283 125 155 332 0,0189 1,9

H300 364 175 308 477 0,0745 3,7

H400 389 205 410 561 0,1320 4,5

H500 459 265 511 702 0,2051 6,9

H600 484 275 602 766 0,2846 8,1

H900 643 400 897 1096 0,6319 18,1

Použití:

Větrání výrobních, zeměděl-
ských a skladovacích hal, 
sportovních objektů, velkých 
prodejních prostor, šachet 
obytných domů, podzemních 
parkovišť atd.



ECOPOWER

Hybridní turbína vychází konstrukčně z komerční turbíny Hurricane. Průměr 
hrdla je 400mm, 600mm a 900mm. Má tvar radiálně oběžného kola s 
dozadu zahnutými lopatkami. Místo ložisek je horní část hlavice spojena s 
rotorem EC motoru. Motor má minimální tření, a proto vykazuje výborné sací 
výsledky i v přírodním módu pohonu větrem. Konstrukce zařízení zajišťuje 
plný průtok vzduchu sacím hrdlem. Hybridní ventilátor má maximální sací 
výkon jak v přírodním tak v elektrickém módu. 
 
Hybridní turbíny pracují ve dvou módech:
Negarantované sání - k pohonu je využívána přírodní energie větru v 
kombinaci s komínovým efektem a rozdílem teplot ve větraném prostoru. 
Garantované sání - pohon turbíny EC motorem s elektronickou komutací, 
který zajistí garantované sání množství vzdušniny za časovou jednotku. 

ECOPOWER

Kategorie komerční turbíny

Typ  EP400-900

Materiál 5005 námořní hliník

Výztuha práškovaná ocel

Motor EBMPAPST EC 
elektronický komutativní 

Ložiska motoru kuličková 

Příkon 200-277 VAC 50/60Hz

IPX krytí IP44

Vzdálenost instalace u hřebene 4 - 6 m

Testováno na rychlost větru 205,2 km/h ( 57m/s )

Záruka – turbína 5 let

Záruka – motor 2 roky

Barva přírodní hliník

CENA

EP400 29.990.-

EP600 41.990.-

EP900 N/A

MODEL A (mm) B (mm) Ø C (mm) Ø D (mm) Sací výkon 
(m3/hod.)

Max. spo-
třeba (W)

Hladina 
hluku (dB) Váha (kg)

EP400 404 205 410 561 2.400 68 46 7,6

EP600 499 275 602 766 4.280 116 49 14,4

EP900 648 400 899 1093 10.000 260 45,5 30,0

D (OD)

C (ID)

BA

Použití:

Větrání výrobních, zeměděl-
ských hal, sportovních objek-
tů, velkých prodejních prostor, 
šachet obytných domů, pod-
zemních parkovišť, ventilace 
sýpek, svařoven a montážních 
hal, skladů pneumatik, lisoven 
plastů, velkého podzemního 
skladu vín, atd.

REFERENČNÍ INSTALACE

Qantas (Austrálie)

General Electric (Amerika)

Honda ( Indie)

Toyota (Omán)

Umicore (Bulharsko)

Daewoo Electronics (Rumunsko)



ECOBASIC

Hybridní turbína vychází konstrukčně z komerční turbíny Supavent s 
koncepcí radiálně oběžného kola a rezidenční turbíny Windmaster. Průměr 
hrdla je buď 250mm nebo 300mm. Motor má minimální tření a proto 
vykazuje extrémně nízké náklady na spotřebu elektrické energie. Současně 
je motor mimořádně tichý. Hybridní ventilátor má maximální možný sací 
výkon jak v přírodním tak v elektrickém módu.

Hybridní turbíny pracují ve dvou módech: 
1. Negarantované sání - k pohonu je využívána přírodní energie větru 

v kombinaci s komínovým efektem a rozdílem teplot ve větraném 
prostoru. 

2. Garantované sání - pohon turbíny EC motorem s elektronickou 
komutací, který zajistí tzv. garantované sání (množství vzdušniny za 
časovou jednotku).

ECOBASIC

Kategorie hybridní turbíny

Typ  EB250-300

Materiál 5005 námořní hliník | 
polymer plastu UV stabilní

Výztuha ABS

Ložiska turbíny dvojitá zapouzdřená nerezová

Motor EBMPAPST EC  
elektronický komutativní 

Ložiska motoru kuličková 

Příkon 200-277 VAC 50/60Hz

IPX krytí IP44

Vzdálenost instalace u hřebene 4 - 6 m

Testováno na rychlost větru 205,2 km/h ( 57m/s )

Záruka – turbína 5 let

Záruka – motor 2 roky

Barva – základní přírodní hliník

Barevné provedení standardní 
RAL8015 | RAL3016 | RAL9005 |  
RAL8012 | RAL3012 | RAL7016 |  

RAL9002| RAL6005 

RAL - barevné adaptace všechny odstíny dle RAL | min. 4 ks

CENA

EB250 9.890.-

EB300 9.890.-

MODEL A (mm) B (mm) Ø C (mm) Ø D (mm) Sací výkon 
(m3/hod.)

Max. spo-
třeba (W)

Hladina 
hluku (dB) Váha (kg)

EB250 239 198 249 329 600 12 8,5 1,2

EB300 263 230 301 420 700 12 8,5 1,9

Použití:

Rodinné domy, hospodářská 
stavení, stáje, sklepy, tělocvič-
ny, klubovny, dílny, garáže, kio-
sky, stánky, obytné buňky, mo-
dulární stavby, velíny atd.



DOPLŇKY

V rámci dodávek projektových celků a systémových řešení poskytujeme nejširší sortiment doplňkových prvků, 
řídících a automatizačních zařízení jako mechanických či automatických klapek s různými druhy dálkového ovlá-
dání. Mezi vybranými níže jsou nejběžnější ze sortimentu. Ostatní pak v rámci individuálních dodávek na dotaz. 

Cena (Kč/ks)

Označení

Rozměry (mm)

Popis

Cena (Kč, ks/bm)

Označení

Rozměry (mm)

Popis

Cena (Kč, ks/bm)

Označení

Rozměry (mm)

Popis

Cena (Kč, ks/bm)

Označení

Rozměry (mm)

Popis

Cena (Kč, ks/bm)

Označení

Rozměry (mm)

Popis

Cena (Kč, ks/bm)

Označení

Rozměry (mm)

Popis

Cena (Kč, ks/bm)

Označení

Rozměry (mm)

Popis

99.-

EDMPE220

220x420

Mřížka bílá, ABS, neuzavíratelná, kónické děrování

1.490.-

EDMDJT250

Ø 250

Kruhový výustek, plynule regulovatelný

890-

EDMDJT150

Ø 150

Kruhový výustek, plynule regulovatelný

189.-

MOBAINS130

130x330

Mřížka bílá, ABS, regulovatelná, síť proti hmyzu

199.-

MOBANS150

Ø 150

Kruhový ventil, anemostatický, bílý plast 

1.099.-

EDMWM330

330x330

Mřížka bílá, ABS, regulovatelná

399.-

MOBANS250

Ø 250

Kruhový ventil, anemostatický, bílý kov



Cena (Kč/ks)

Označení

Rozměry (mm)

Popis

Cena (Kč/bm)

Označení

Rozměry (mm)

Popis

Cena (Kč/ks)

Označení

Rozměry (mm)

Popis

Cena (Kč/bm)

Označení

Rozměry (mm)

Popis

Cena (Kč/ks)

Označení

Rozměry (mm)

Popis

Cena (Kč/ks)

Označení

Rozměry (mm)

Popis

481.-

MOBRNR110

Ø 113/153

Redukce, nerez

78.-

MOBAVT252

Ø 252

Propojovací potrubí, hliníkové, Alluvent

259.-

MOBRBV113

Ø 113/153

Redukce, barva

47.-

MOBAVT152

Ø Φ152

Propojovací potrubí, hliníkové, Alluvent

89.-

MOBRKP152

Ø 152

Redukční kroužek, plastový

229.-

MOBRPZ113

Ø 113/153

Redukce, pozink

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Není-li uvedeno jinak, jsou uváděné ceny v Kč.
Není-li uvedeno jinak, v cenách není zahrnuta DPH.
Není-li uvedeno jinak, doprava, poštovného a montáž nejsou součástí ceny.
Není-li uvedeno jinak, platí záruční podmínky v délce 24 měsíců.
Není-li uvedeno jinak, záruka se vztahuje na chod v souladu s návodem k použití.
Uvedené sací výkony platí pro konstantní sílu větru. Naměřený sací výkon turbíny je orientační. Měřen byl pouze 
průtoku vzduchu v potrubí, bez simulace rozdílu teplot 10 stupňů (rozdíl mezi teplou a studenou zónou) a délky 
potrubí 6m (simulace komínového efektu), což je celosvětově uznaná metoda pro měření skutečného výkonu 
ventilačních turbín!
Výrobky řádně odzkoušeny ve Státní zkušebně. Číslo protokolu zkoušky: A00032-07-07. 
Vydáno stavebně-technické osvědčení, certifikace a Prohlášení o shodě dovozcem.
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