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Useful information about LUNOS ventilation units.
e  with heat recovery

roductinformation
e2 works on the principle of regenerative 
interaction. he heating battery is located in 
the middle of the diffuser and is operated by 
an a ialfan.

enom en v elvis v ndande luftstr m  
v rms battriet keramiken  upp av den 
utg ende inomhusluften och n r luftfl det 
v nder och tar in luft utifr n v rms den nya 
kalla luften upp av det uppv rmda battiet. 

et r s  effektivt  att tervinningen kommer 
upp till 91 .

nv ndnin  och valm li heter
uftfl desvolymen fr n e2 r inst llbart enligt ett 

program se nedan  som styrningen /  m jligg r.

ilterbyte ren rin  pollenfilter
iltret finns under innerk pans lock. yft av locket 

och ta loss det smutsiga filtret. lacera ett nytt 
filter eller reng r det befintliga. ollenfiltret ska 
dammsugas  s tt p  innerk pan. r att 

terst lla filterindikatorn  ledlampan bakom 
brytaren s lyser r tt vid tillt ppt filter  klicka p  
brytarknappen  snabbt fram och tillbaka.

e nis  data
 DIBt: Max.
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:
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:

90,6% 
99,5% 
15 - 38 m³/h 
1,4 - 3,3 W 
42 dB 

16,5 - 23 dB 

Kåpa med tvättbart G3 
filter

illbeh r

ilter 9/   ack 
ilterklass  
est llnin s Nr.   

ollenfilter 9/  
 ack 
est llnin s Nr.  

nnerk pa 9/  inkl. ilter 
est llnin s Nr.  

est ll via 
info ener ybuildin .se
eller till undt nst

    

LUNOS Lüftungstechnik GmbH 
für Raumluftsysteme 

Wilhelmstraße 31, 13593 Berlin 
Postfach 20 04 54, 13514 Berlin 
Telefon 030/36 20 01-0 
Telefax 030/36 20 01-89 

http://www.lunos.de 
eMail: info@lunos.de 

rogram för val av Luftflödesvolym Knapp II
ubbel lic a 

snabbt inom  
se under

a
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   e² Fyrstegsinställd 15 m³/h 20 m³/h 30 m³/h 38 m³/h Sommarläge*

* ommarl ge
ommarl ge aktiv. lingen av luftfl dets riktning r f rl ngt med en 

timmes mellanrum.


