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Informacija vartotojui apie LUNOS e²
vėdinimo įrenginį su šilumogrąža:
Atsarginės
dalys:

Informacija apie įrenginį:
2

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

Filtrai 9/FIB-3R, 3 vnt
Filtrų klasė G3
Prekės kodas. 037 214
Ventiliatorius
Difuzorius su plaunamu G3
klasės filtru

Eksploatacija:

Prekės kodas. 039 851

Programa ir tiekiamo/šalinamo oro srautas

Klavišas II
įjungiamas ir
išjungiamas
sekundės bėgyje

Klav. I
apačioje

Klav. I
viršuje

Klav. I
apačioje

Klav. I
viršuje

Klav. II
apačioje

Klav. II
apačioje

Klav. II
viršuje

Klav. II
viršuje

3 e² Išj., 3 greičiai Išjungta

15 m³/h

30 m³/h

38 m³/h

Vasaros režimas*

4 e², 4 greičiai

20 m³/h

30 m³/h

38 m³/h

Vasaros režimas *

15 m³/h

Prekės kodas. 039 004
Difuzorius 9/IBE
su filtru

Gamintojai rekomenduoja Lunos e² laikyti veikiančius
ištisus metus, nepriklausomai nuo lauko oro sąlygų.
Veikimo režimas nustatomas montuotojui parenkant
programą 5/UNI valdiklyje (gamyklinė programa 3):

Programa

Pollenfilter 9/FIB-P, 3er
Pack

*Vasaros režimas
Aktyvus vasaros nakties vėdinimas. Rekuperatorių reversacijos laikas pailginamas
viena valanda.

Filtrų valymas:
Užsiteršusio filtro indikatorius – po jungtukais paslėpta
LED lemputė - kuri užsidega ir dega nuolat kai filtrai
yra užsiteršę. Nuimkite difuzoriaus dangtelį, išimkite
filtrą, įdėkite naują arba išvalytą (filtrus galima plauti
arba siurbti siurbliu apie 6 kartus, vėliau
rekomenduojama pakeisti naujais), uždėkite dangtelį.
LED lemputė išsijungs paspaudus I klavišą 3 kartus.

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%
15 - 38 m³/h
1,4 - 3,3 W
42 dB
16,5 -23 dB
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