LUNOS GmbH
Oficialūs atstovai Lietuvoje

Telefonas +370 5 2332277
Mob. tel. +370 618 42114

Žirmūnų g. 70
LT-09124 Vilnius

info@lunos.lt

www.lunos.lt

Informacija vartotojui apie LUNOS eGO
vėdinimo įrenginį su šilumogrąža:
Informacija apie įrenginį:
GO

e veikia pagal šilumos regeneracijos principą.
Keramikinis šilumokaitis yra iškart už efektyvaus
EC ventiliatoriaus, kuris naudoja 12V srovę .
Ventiliatoriams sinchroniškai keičiant veikimo kryptį,
keramika pasikrauna patalpos šilumos energijos ir ją
sugrąžina iš išorės patiekiamam šviežiam orui. Tai
vyksta taip efektyviai, kad išsaugoma iki 91 %
patalpose esančios šilumos.

Šilumokaitis

Atsarginės
dalys:
Filtrai 9/FEGO-4R-P,
3 vnt Filtrų klasė G3
Prekės kodas. 039 982

Ventiliatorius
Difuzorius su plaunamu G3
klasės filtru

Filtrai nuo žiedadulkių
9/FIB-2RL 3er-P
Prekės kodas. 039 983

Eksploatacija:
Gamintojai rekomenduoja Lunos eGO laikyti veikiančius
ištisus metus, nepriklausomai nuo lauko oro sąlygų.
Veikimo režimas nustatomas montuotojui parenkant
programą 5/UNI valdiklyje (gamyklinė programa 9):

Programa ir tiekiamo/šalinamo oro srautas
Klavišas II
įjungiamas ir
išjungiamas
sekundės bėgyje

Klavišas I
išjungtas

Klavišas I
įjungtas

Klavišas
I išjungtas

Klavišas
I įjungtas

Klavišas II
išjungtas

Klavišas II
išjungtas

Klavišas.
II įjungtas

Klavišas
II įjungtas

Išjungta

5 m³/h

10 m³/h

20 m³/h

Vasaros režimas*

A eGO, 4 greičiai

5 m³/h

10 m³/h

15 m³/h

20 m³/h

Vasaros režimas *

B eGO, 4 greičiai

5 m³/h

10 m³/h

20 m³/h

45 m³/h

Vasaros režimas *

C e , 4 greičiai

Išjungta

5 m³/h

10 m³/h

45 m³/h

Vasaros režimas *

Programa

9 eGO Išj., 3 greičiai

GO

*Vasaros režimas
Aktyvus vasaros nakties vėdinimas rekuperatorių reversacijos laiką prailgina iki
vienos valandos. Jis įjungiamas antrą jungiklio klavišą išjungiant ir įjungiant (pirmas
klavišas turi būti išjungtas) sekundės bėgyje. Šis ciklas tęsiasi 8 valandas. Po 8
valandų rekuperatoriai patys grįžta prie 70 sekundžių reversinio režimo.

Filtrų valymas:
Užsiteršus filtrui nuimkite difuzoriaus dangtelį,
išimkite filtrą, įdėkite naują arba išvalytą (filtrus galima
plauti arba siurbti siurbliu apie 6-10 kartų, vėliau
rekomenduojama pakeisti naujais), uždėkite dangtelį.

Techniniai parametrai:
Šilumos grąžinimo koeficientas DIBt:
Maksimalus naudingumo koeficientas:
Našumas (priklausomai nuo programos):
Prietaiso galia:
Garso lygių skirtumas:
(Išorinio triukšmo izoliacija)
Patalpoje sukuriamo garso lygis:

90,6%
99,5%
5 - 20 m³/h
1,0 - 4,5 W
42 dB
17 -38 dB
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