
CLIMAVER® STAR
Předizolovaný samonosný vzduchovod pro venkovní instalaci
Tento předizolovaný samonosný vzduchovod CLIMAVER® STAR byl speciálně vyvinutý pro venkovní použití. Hlavní 
přednosti vzduchovodu jsou vynikající tepelněizolační vlastnosti a vysoká úroveň vzduchotěsnosti, to činí systém 
energeticky úsporným. 

Jádro panelu je zhotoveno ze skelné vlny o tloušťce 40 mm. Laminovaný reliéfní hliníkový povrch na vnější straně 
vzduchovodu je odolný proti mechanickému poškození a také proti UV záření.  Obě strany panelu jsou opatřeny 
výztuhou ze skelných vláken, což zvyšuje tuhost vzduchovodu. Vnitřní povrch kanálu je chráněn antibakteriální 
tkaninou ze skelných vláken s vysokou mechanickou odolností. Vzduchovody slouží k distribuci upravovaného 
vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace. 

Technické vlastnosti

Pracovní podmínky: Rychlost proudícího vzduchu 18 m/s o teplotě do 90 °C.

*Odhad podle vzorce: ΔL = 1,05 × α1,4 × P / S.

  

Frekvence (Hz)
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Koeficient akustické absorpce, αP EN ISO 354 / EN ISO 11654

Akustický útlum, v přímém potrubí, DL (DB/m)*

0.4040
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Rozměry panelu a balení

    Délka 
l (mm)

Šířka 
b (mm)

Tloušťka 
d (mm)

3,000 1,21040 65.34 1,568

m2/ 
paleta

m2/ 
kamion
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Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu.
Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

Výhody
• Předizolovaný vzduchovod pro venkovní aplikaci.
• Výborné tepelněizolační vlastnosti.
• Vysoká úroveň vzduchotěsnosti.
• Zajištění akustické pohody.
• Rychlá a jednoduchá instalace. Maximální flexibilita 

přímo na stavbě.
• Snadné spojování pomocí pero-drážky.
• Posouzení účinků vlivů prostředí (klimatické  

nebo chemické) na požadované vlastnosti 
lepených spojů dle normy ISO 9142.

• Odolnost vůči agresivnějším čisticím metodám, 
UNE 100012.

• Žádné množení plísní nebo bakterií, EN 13403.
• Udržitelný produkt. 100% recyklovatelné.Certifikáty

Symbol Charakteristika Ikona Jednotka Hodnota Norma

lD

Deklarovaná 
hodnota souči-
nitele tepelné 
vodivosti podle 
teploty

W/m·K (°C)

0.032 (10)

EN 12667
0.033 (20)

0.036 (40)

0.039 (60)

– Reakce na oheň Euroclass B-s1, d0 EN 13501-1

DS Rozměrová 
stabilita, De % < 1 EN 1604

– Vzduchotěsnost Třída 
těsnosti D EN 1507

– Tlaková  
odolnost Pa 800 EN 13403

Tloušťka 
 (mm) Třída akustické absorbce CE kód  

specifikace

EN 823 UNE EN ISO 11654 EN 14303

40 A MW-EN 14303-T5-MV1


