
 

 
 
 
 

LUNOSe soojustagastusega ventilatsiooniseadme e2 
kasutajainformatsioon 
 
 
Tooteinfo 
e2 töötab regeneratiivse soojusvahetuse 
põhimõttel. Soojuse salvestuselement paikneb 
otse EC-aksiaalventilaatori õhuvoolus. 
Ventilaatorite poolt tekitatud kahesuunalise 
õhuvoolu tõttu soojeneb õhuvoolu keskel asuv 
keraamiline element ruumiõhu soojuse tõttu üles ja 
annab selle soojusenergia hiljem ruumi juhitud 
välisõhule. See toimub nii efektiivselt, et 91% õhus 
olevast soojusenergiast juhitakse e2 kaudu tagasi. 
 
 
 
Kasutamine 
Ventilaatoreid juhitakse vastavate lülititega. 
Lüliti SI: 0 = VÄLJAS; 1 = ventilatsiooniaste 
vastavalt lülitile SII: 30 = 30 m³/h; 15 = 15 m³/h. 
Maksimaalne õhuvool: lüliti 15/30 ühekordne 
vajutamine (edasi ja tagasi lülitamine) 3 sekundi 
jooksul, nullimine: vajutades lüliti 15-lt 30-le või 
vastupidi olenevalt lüliti asendist (pikemalt kui 3 
sekundit). 
 
 
 
Filtri vahetamine 
Määrdunud filtri korral põleb lüliti all paiknev 
filtrivahetuse märgutuli pidevalt punaselt. 
Eemaldage sisemine kate, eemaldage filter, 
paigaldage uus või puhastatud filter (filtrit võib 
puhastada nt nõudepesumasinas), paigaldage 
kate. Filtri vahetustsükli nullimiseks vajutage lülitit 
SII 3 sekundi jooksul 3 korda – punane märgutuli 
kustub. (Lüliti SI on samal ajal asendis „I“.) 
Ventilatsiooniavad ei tohi olla kinni kaetud. 
Vajadusel puhastage ruumisisest katet ja raami 
kuiva lapiga. 
 
 
Tehnilised andmed 
Soojuse taaskasutamise määr DIBt  
(Saksamaa Ehitustehnika Instituut) järgi:  90,6% 
Max efektiivsus:  99,5% 
Õhuvool:  17/32/37 m³/h 
Võimsustarve seadme kohta:  1,4–3,3 W 
Normaalse helitaseme diferents  
(väliste helide heliisolatsioon):  42 dB 
Mõõtepindade helirõhutase:  16,5/19,5/23 dB 
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Filter

Lüliti all põleb LED 

 
 
 
 
Varuosad:  
Varuosasid leiate 
kohaliku sanitaartehnika- 
või 
elektroonikaspetsialisti ja 
otse LUNOSe juurest. 
 
Filter 9/FIB-3R, 3 tk pakis 
Filtriklass G3 
tellimisnr: 037 214 
 
Õietolmufilter 9/FIB-P,  
3 tk pakis 
tellimisnr: 039 004 
 
Sisemine kate 9/IBE  
koos filtriga 
tellimisnr: 039 851 
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