
1 

Paigaldusjuhend 
Soojustagastusega detsentraliseeritud ventilatsioonisüsteemi tüüp e2 

2. osa. Lüliti ja juhtsüsteem tüübilt 5/SE-T ja 5/SE-H 
- Palun edastada kasutajale - 
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Informatsioon juhendi kohta 

 Enne paigaldamist lugege juhend hoolikalt läbi! Jälgige ilmtingimata üldiseid ohutuseeskirju ja 
juhendis paiknevaid ohutussümboleid. 

 Pärast paigaldamist tuleb käesolev juhend anda üle kasutajale (üürnik, omanik, kinnisvara-
haldur jne). 

Juhendis paiknevad märgid 
 

See märk hoiatab vigastuste eest. 
 
See märk hoiatab elektri tõttu tekkida võivate vigastuste eest. 

 
 
Ohutusjuhised 

Ettevaatust! Enne igasuguste tööde alustamist ventilatsiooniseadme juures tuleb see 
vooluvõrgust eemaldada! Ventilatsiooniseade on isoleeritud kaitseklassi 2 kohaselt, 
kaitseühenduse vajadus puudub. 
 
Tähelepanu! Elektriühenduse võib VDE 0100 järgi paigaldada ainult kvalifitseeritud 
elektrik. 
 
Tähelepanu! See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks (filtri vahetamine/puhastamine) 
isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja 
teadmiste puudus seda ei võimalda. Laste juures tuleb jälgida, et nad seadmega 
mängima ei hakkaks. 

 
Tehnilised andmed 

Toitepinge:   230 V (vahelduvvool), 50 Hz  
Seadme pinge: 12 V (alalisvool) SELV  
Kaitse:   IP 22 
Vooluhulk:   18 m³/h; 31 m³/h; 38 m³/h  
Mõõtepinna helirõhutase:  16,5 dB; 19,5 dB  
Helitaseme diferents:   42 dB 
 
 
Jäätmekäitlus 

Jäätmekäidelge pakendi erinevad osad kehtivate eeskirjade kohaselt. Utiliseerige seade 
kehtivate määruste järgi. Lisainformatsiooni saate munitsipaalasutusest. 
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Joonis (kõik mõõdud on toodud mm-tes) 

 
 
Tarnekomplekt 

Kontrollige tarnitud komplekti terviklust! 
 

 
 
Paigaldus: elektriühenduste paigaldamine ja ühendamine vooluvõrku 

Ohutusjuhised: 
Ettevaatust! Enne igasuguste tööde alustamist ventilatsiooniseadme juures tuleb see 
vooluvõrgust eemaldada! 
 
Enne ventilatsiooniseadme vooluvõrku ühendamist muutke kõik ühendused pingevabaks! 
(Eraldamine võrgust vähemalt 3 mm kontaktiavaga, nt kolmefaasilise süsteemi 
kaitselüliti). 
 
Iga ventilatsioonisüsteemi juurde kuuluv vooluring peab olema varustatud rikkevoolu-
kaitsmega (nt rikkevoolukaitselüliti)! 
 
Elektriühendusi võib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik! 

 
Lisainstallatsioonid ja elektrielemendid ei ole selles ventilatsioonisüsteemis lubatud! 

Lüliti 5/WE-T
Juhtseade 

Lüliti 5/WE-H topeltraamiga (laius 82 mm, 
kõrgus 164 mm) ja pimekate: vt joonist 
viimasel leheküljel. 

Lüliti tüüp 5/WE-T  
tellimisnr: 39 849 
 
 
 
 
 
 
 
+ paigaldusjuhend 
 
Lüliti tüüp 5/WE-H, tellimisnr: 39 862 
(koos topeltraami ja pimekattega 
juhtelemendi 5/SE-H paigaldamiseks; 
vt joonist viimasel leheküljel). 

Juhtseadme tüüp 5/SE-T, tellimisnr: 
39 848 (koos sügava süvistatava 
harukarbiga, kõrgus 95 mm). 
Juhtseadme tüüp 5/SE-H, tellimisnr: 
39 861 (koos elektroonikakarbiga) 
 
Funktsioonid:  
- SISSE/VÄLJA 
- kolm õhu-
vooluastet 
- filtrivahetuse 
märgutuli 
 
+ paigaldusjuhend 

Valgusdiood 
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Tähelepanu! Paigaldage lüliti kohta  
minimaalselt 1,  
maksimaalselt 2 paari!  

Valige lüliti positsioon. Paigaldage 
süvistatav harukarp (puuri 
Ø 80 mm, kogusügavus 95 mm). 
Lõigake augud juhtmete jaoks 
(võrgujuhe + seadmepaaride 
juhtmed). Paigaldage võrgujuhe (nt 
3 × 1,5 mm²) ja seadmepaaride 
juhtmed (nt 3 × 0,75 mm² ).  
Ühendage lülitused ja lülitid allpool 
asuva ühendusskeemi järgi.  
 
 

 
 
Juhtseade 5/SE-T:  
Paigaldage süvistatavasse 
harukarpi lülitus ja lüliti.  
Tähelepanu! Diood näitab üles ja 
paigaldatakse LUNOSe poolt 
pakutava lüliti alumises osas 
asuvasse ümmargusse avasse! 
Tavaliste lülitite soetamisel 
kontrollige LEDi ava olemasolu! 
  

Seade 1 
Välja/sisse 

Seade 2 
Sisse/välja 

Lüliti 

Lõigake ka kanalid 
kaablite jaoks 

Võrgukaabel 

horisontaalselt 

Lõigake torusid 
ainult nendest 
neljast kohast vertikaalselt 

Sead(m)e(d) 1   Sead(m)e(d) 2 
 Välja/sisse Sisse/välja 

Lüliti 
5/WE-T 
(eestvaade) 

Lülitus 

Maksimaalne õhuvool: lüliti 15/30 ühekordne vajutamine 3 sekundi jooksul, 
tagasiasetamine lüliti vajutamisega 15-lt 30-le või 30-lt 15-le olenevalt lüliti asendist 
(pikemalt kui 3 sekundit) 

Valgusdiood 

Lülitus 

Sügav 
süvistatav 
harukarp 
Ø 80 mm

harukarp 

Lüliti 5/WE-T  
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Juhtseade 5/SE-H:  
Paigaldage elektroonikakarpi lülitus 
ja lüliti. Tähelepanu! Diood näitab 
üles ja paigaldatakse LUNOSe 
poolt pakutava lüliti alumises osas 
asuvasse ümmargusse avasse! 
Tavaliste lülitite soetamisel 
kontrollige LEDi ava olemasolu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paigaldage juhe pistiku külge, 
asetage pistik soojusvaheti 
vastavasse avasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtri vahetamine 

Filtrivahetuse märgutuli lüliti 
alumises osas põleb määrdunud 
filtri korral pidevalt punaselt. 
Eemaldage seesmine kate, 
eemaldage filter, puhastage vana 
filter või võtke uus (filtrit võib 
puhastada nt nõudepesumasinas) 
ja asetage see oma kohale tagasi, 
paigaldage uuesti kate.  
Filtrivahetuse märgutule nullimiseks 
vajutage lülitit SII 3 sekundi jooksul 
3 korda – punane märgutuli kustub. 
(Lüliti SI paikneb samal ajal asendis 
„I“.) Ventilatsiooniavad ei tohi olla 
suletud ega kinni kaetud. 
 
 

Saksamaa 
LUNOS Lüftungstechnik Tel: 0 30 / 36 20 01 - 0 
GmbH für Raumluftsysteme Faks: 0 30 / 36 20 01 - 89 
Wilhelmstr. 31 E-post: info@lunos.de 
13593 Berlin Internet: http://www.lunos.de 

Lüliti 
5/WE-H 

Lülitus 
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Harukarp 

Juhe Mootori juhe 

punane 

sinine 

lilla 

S1 – seade 1 
S2 – seade 2 

Pistik 

Filter 

Lüliti all põleb LED 


