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získavaním tepla      

energy-efficient



K zdravému životu potrebujeme čerstvý vzduch. Bez neho sa 
necítime dobre a môžeme dokonca ochorieť. Práve preto je pre nás 
čerstvý vzduch nevyhnutný – a rovnako aj pre naše bývanie. Ale ako 
dokážeme zabezpečiť, že náš domov je dostatočne ventraný, keď 
tak často cestujeme? Ako sa navyše postarať o to, aby ostal príjemne 
vyhriaty a aby sme sa v ňom príjemne cítili a nemrhali cennou ener-
giou na vykurovanie? Pre necentrálne vetracie systémy so spätným 
získavaním tepla od LUNOS-u to nepredstavuje žiaden problém.

Vetracie systémy so spätným získavaním tepla sa vyznačujú 
mimoriadnou efektívnosťou, zabezpečujú čerstvý vzduch 
a príjemné prostredie v každej miestnosti. Všetky miestnosti bytu 
alebo rodinného domu sú vybavené prístrojmi so spätným získa-

vaním tepla a tým zabezpečujú odvod opotrebovaného a prívod 
čerstvého vzduchu. Pre tento účel vyvinul LUNOS systém Série 
e². Je predurčený pre obytné miestnosti (obývačka, spálňa...), na 
rozdiel od ego , ktorý nájde uplatnenie vo funkčných miestnos-
tiach ako kúpeľňa, WC a kuchyňa. Najnovšie sa k nim pridal Nexxt.
Ten umožňuje necentrálne vetrať nielen obytné miestnosti, ale aj 
kancelárie, školy, škôlky alebo hotely.

V tejto brožúre nájdete základné informácie k našim prístrojom, 
technické informácie ako aj možnosti ich použitia. Pokiaľ ste nenašli 
odpovede na všetky vaše otázky, neváhajte nás kontaktovať, sme 
tu pre vás. 
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Systémy so SZT 

e² s LUNOtherm-omego

ego

Nexxt

e2

Systémy so spätným získavaním tepla 

           Riadené vetranie bytov                                                   
energy-efficient

Princíp regeneratívneho 
spätného získavania tepla:

ego optimálne rozširuje Sériu e² vetracieho systému so spätným 
získavaním tepla. Vďaka ich necentrálnemu použitiu je možné 
umiestniť jednotlivé vetracie zariadenia priamo na miesto, kde 
sú najviac potrebné.

Okrem e²mini môžu byť prístroje série e2 kombinované s fasád-
nym prvkom LUNOtherm-om. Keď je použitý fasádny prvok, nie 
je potrebná vonkajšia mriežka. Čo zostáva, je len úzka ventilačná 
medzera v špalete alebo v preklade okna.

Nexxt s rekuperatívnym 
spätným získavaním tepla:

Nexxt umožňuje výmenu vzduchu vo veľkých miestnostiach po-
mocou jediného zariadenia. Dva extrémne tiché radiálne ven-
tilátory dosahujú prietok až 110 m³/h.  Môžete si vybrať medzi 
dvoma verziami - s entalpickým alebo krížovým výmenníkom 
tepla.

Obytné miestnosti a spálne:

Nexxt a Séria e² sú ideálne prispôsobené na použitie v obytných 
miestnostiach a spálňach.

Kúpeľne, WC, viacúčelové miestnosti 
a kuchyňa:

ego sa používa pre funkčné miestnosti, ako napríklad kúpelňa, 
WC, viacúčelové miestnosti a kuchyňa. Vďaka dvom oddeleným 
vzdušným kanálom v jednej jednotke nie je potrebné druhé za-
riadenie. ego môže byť prevádzkované v režime ako so spätným 
získavaním tepla, tak aj v režime odsávania (prietok vzduchu je 
45 m 3/h). 

Séria e²
Axiálny ventilátor do obvodovej 
steny s regeneratívnym spätným 
získavaním tepla pre obytné 
miestnosti a spálne, kombinova-
teľné s LUNOtherm-om. 

ego  
Axiálny ventilátor do obvodovej 
steny s regeneratívnym spätným 
získavaním tepla pre funkčné 
miestnosti.

Nexxt
Radiálny ventilátor do obvodovej 
steny s rekuperatívnym spätným 
získavaním tepla pre obytné 
miestnosti, spálne a funkčné 
miestnosti. Vedenie v stene 
pomocou 160 mm tubusu.

9/MRD 
EPS tehlička pre jednoduché 
vytvorenie 160 mm okrúhleho 
otvoru v obvodovej stene
(V x Š x H): 240 x 210 x 500 mm.

Séria e²+ LUNOtherm-S 
e² s fasádnym prvkom, bez rušivej 
mriežky na fasáde.

› Výmena vzduchu so SZT
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Nexxt

  Vetranie budov na bývanie so spätným získavaním tepla 
      Nexxt, Evolúcia v necentrálnom vetraní

› Nízka úroveň hluku & Maximálny pasívny hlukový útlm
Radiálne ec- motory Nexxt -u presvedčia na plnej čiare. Vďaka nim je  Nexxt aktuálne jedným z najtichších 
prístrojov vo svojej triede. Pomocou inteligentnej konštrukcie zabezpečí normalizovaný rozdiel hladín 
hluku 54 dB, čím Nexxt možno použiť aj v blízkosti letísk.

› Efektívnosť
Nízkymi príkonmi prístroj Nexxt dosahuje mimoriadnu energetickú efektívnosť. To je jeho aktívny prínos 
k ochrane životného prostredia. EC-technológia s vysokou účinnosťou umožňuje tak nízku spotrebu 
prúdu.

› Spätné získavanie tepla & Regulácia 
Srdcom prístroja Nexxt je vložka s tepelným výmenníkom, ktorý je k dispozícií v dvoch variantoch: 
Nexxt-E: Nový entalpický výmenník tepla, ktorý je založený na krížovom výmenníku tepla, spätne získava 
až 83 % tepla. Fyzikálny princíp  tepelnej výmeny zabezpečuje pritom prevádzku výmenníka bez jeho 
zamŕzania.
Nexxt-K: Krížový výmenník tepla so stupňom spätného získavania tepla až 80 %.
Vďaka integrovanej  regulácií  sú  všetky  súčasti tohto prístroja v príkladnej súhre. O efektívne vetranie 
s ochranou proti zaplesneniu sa stará regulácia s teplotno- vlhkostnými senzormi už v základnej výbave.  
Dodatočne je možné Nexxt  rozšíriť o modul FM-EO, pomocou ktorého ho pripojíte k bezdrôtovej oboj-
smernej komunikačnej technológií.

› LUNOS - Dizajnová línia 
Nexxt rozširuje aktuálny dizajn produktov LUNOS o tvar vlny, pričom zachováva základné princípy a pozna-
teľnosť značky. Veľkosťou vnútorného krytu rozmerov 510 x 510 mm tvorí  elegantný prvok technických 
zariadení budovy. Pritom obsahuje  zreteľne navrhnuté ovládacie pole. Celkovú stavebnú hĺbku prístroja  
240 mm je možné zapustiť do obvodovej steny až na 67 mm.

› LUNOS - Kompatibilita 
Použitím štandardného LUNOS 160 mm okrúhleho tubusu na vedenie vzduchu cez obvodovú stenu 
stáva sa Nexxt kompatibilným k ventilátorom Série160. Ako vonkajšie ukončenie tubusu sa používa 
dvojkanálová vonkajšia strieška.

› Nexxt skrinky sú univerzálne použiteľné
Toto zariadenie  môžete zabudovať na alebo do obvodovej steny. Minimálna hrúbka obvodovej steny 
je pritom 280 mm. Pre variant na omietku je k dispozícií elegantný dizajnový rám.

TICHÝ 

EKOLOGICKÝ

POKROKOVÝ

ŠTÍHLY

KOMPATIBILNÝ

UNIVERZÁLNY

BEST OF
����

Preskúšaný podľa EN 13141-8 
Podľa normy: Všetky údaje o prístrojoch sú získané podľa technického produktového listu a energetického štítku podľa EN 13141-8

› LUNOS Nexxt – nový rozmer necentrálneho vetrania

Nexxt patrí ako necentrálny vetrací prístroj so spätným získavaním 
tepla do škôlok, škôl, kancelárií, hotelov a ordinácií lekárov. Uplat-
nenie nájde samozrejme aj v bytoch alebo rodinných domoch. Mimo-
riadne je vhodný do oblastí alebo výšok, kde prevládajú silné vetry, no 
bude sa mu páčiť aj na miestach, kde je požadovaný vysoký hlukový 
útlm. 

Používanie voliteľných vysokokvalitných filtrov triedy F9 umožnilo 
Nexxt-u viacnásobne prekročiť štandardy hygienických požiadaviek. 
Na výber poskytuje entalpický alebo krížový výmenník tepla s účin-
nosťou spätného získavania tepla až 90 % . 

Ponuku uzatvára úplne nový koncept ovládania. Za elegantným 
krytom sa nachádza riadenie, ktoré sa stará o jasnú odozvu podsvie- 
tením každej voľby. Štandardnou výbavou Nexxt-u sú senzory 
vzdušnej vlhkosti a teploty. Dostupný je aj v podomietkovej variante 
a variante na omietku. Pri montáži na omietku prekryje montážnu 
skrinku elegantný dizajnový rám, ktorý opticky patrí k prednému 
krytu. Ako vzduchový prechod do exteriéru je použitý štandardný 
160 mm okrúhly tubus.

› Dostupné vymeniteľné filtre
    triedy M5, F7 a F9

› Integrované riadenie pomocou tepelno-
    vlhkostnej klímy

› Optimalizované  ec-radiálne
    motory pre minimálny hluk

› Skrinka pre montáž na aj pod 
    omietku

› Vzduchový prechod do 
    exteriéru pomocou okrúhleho
    160 mm tubusu s voliteľnou elektronickou 
    uzatváracou klapkou

› Vonkajšia strieška v dvoj-
    kanálovom prevedení
    s ochranou proti hmyzu

› Vnútorný kryt s ovládacím
    poľom a ukazovateľom
    výmeny filtra› Tepelný výmenník je k dispo-

    zícií v dvoch variantách
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Nexxt stavebnica

     Vetranie bytov so spätným získavaním tepla 
             Nexxt – stavebnicový systém pre perfektný vetrací prístroj

› Funkcie

Nexxt je vybavený sériovo vo všetkých variantoch senzormi 
teploty a relatívnej vlhkosti ako na strane prívodu vonkajšieho 
vzduchu, tak aj na strane odvodu opotrebovaného vzduchu.
Na základe toho nie je nutné manuálne meniť nastavenie 
prístroja a vetranie prebieha automaticky podľa potreby.
Pre bezdrôtový modul FM-EO je pripravený konektor na riadiacej 

doske. Pomocou bezdrôtového modulu sú obojsmerne sprostredko-
vané informácie z externých senzorov. Dodatočne bude k dispozícií 
aj Wifi modul, ktorý umožní riadiť prístroj pomocou počítačovej siete.

Riadenie integrované vo vnútornom kryte disponuje nasledujúcimi 
funkciami:

•   Nastavenie prietoku vzduchu: Nexxt-E a Nexxt-K v rozsahu 15-110 m³/h
•   Automatika: aktivovanie regulácie podľa tepelno - vlhkostnej klímy
•   Letné vetranie: Zariadenie sa prepne čisto na privetrávanie alebo na odsávanie
•   Ochrana proti zamrznutiu: Prietok vzduchu sa pri riziku vychladenia bytu automaticky zníži
•   Ukazateľ výmeny filtra
•   Dostupnosť filtrov najvyššieho kvalitatívneho štandardu:  Triedy M5, F7 alebo F9 

Vlastnosti Nexxt-E Nexxt-K

Účinnosť* 73 % 62 %

Prietok vzduchu 15-110 m³/h 15-110 m³/h

Príkon** 22 Watt 22 Watt

Sieťové napätie 200-240 V | 50/60 Hz 
115 V | 60 Hz (dopytom)

200-240 V | 50/60 Hz 
115 V | 60 Hz (dopytom)

Úroveň akustického výkonu** 40 dB(A) 40 dB(A)

Jadrové vŕtanie 162 mm

Minimálna hrúbka steny 
(na omietku/pod omietku)

110 mm/280 mm

Hĺbka zabudovania do steny 172 mm skrinka + 105 mm klapkový uzáver v tubuse

Rozmer otvoru pre skrinku min. 482 mm x 482 mm

Rozmer prístroja 480 mm x 480 mm x 170 mm

Veľkosť vnútorného krytu 510 mm x 510 mm x 66 mm

Veľkosť vonkajšej striešky 235 mm x 205 mm x 72 mm

Trieda energetickej efektívnosti

* podľa EN 13141-8
** pri 70 % maximálneho prietoku vzduchu, podľa Európskej smernice 1254/2014, o ekodizajne merané s filtrami triedy M5. 

* na každých načatých 10 cm okrúhleho tubusu potrebujete jeden adaptér

› Konfigurácia Nexxt-u

Stavebnicový systém Nexxt-u umožňuje jednoduchým spôsobom skombinovať rozličné súčiastky spolu s ventilátorovými vložkami. Jeden kom-
pletný vetrací prístroj potrebuje 5 dielcov. Z týchto typov si vyberiete vždy jeden a tým skompletizujete Váš výber:

Elektrický klapkový uzáver

Voliteľne je pre Nexxt dostupný elektrický klapkový uzáver 9/KVEN-2, ktorý pasuje do 160 mm okrúhleho 
tubusu. Otvára resp. zatvára tubus automaticky pri zapnutí resp. vypnutí prístroja.
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              e²neo zo Série e²
     Vetranie bytov so spätným získavaním tepla 

e²neo

e2neo

› Všetky ventilátory systému 160 Série e² je možno kombinovať 
    s vnútornými krytmi série 160

› Hlukovo optimalizovaný ventilátor
    s novovyvinutým ec-motorom

› Vysoko účinný keramický zásobník tepla 
    so stupňom spätného poskytovania tepla 82,6 %

› EPP-tepelnoizolačný materiál s 0,038 W/mK

› Vonkajšia mriežka s ochranou proti hmyzu 
    a fasádnym ochranným krúžkom

› Vnútorný kryt s optimalizovaným 
    prúdením vzduchu a obnoviteľným
    filtrom triedy G3

LUNOS pracuje podľa princípu neustáleho zlepšovania a tak vylepšil 
aj  prístroj e².  e²neo  pracuje od nehlučnej prevádzky pri prietoku 
5 m³/h. Umožnil to optimalizovaný motor, ktorý popri významne 
zníženom vlastnom hluku možno dodatočne oveľa jemnejšie 
regulovať. 

Tým sa stáva tichším ako overené prístroje generácie e². Rovnako sa 
stáva aj efektívnejším. Funkčný princíp ostáva aj naďalej zachovaný.

› e²neo – Referenčný prístroj pri obojsmernom vetraní

Všetky ventilátory Série e² pracujú na princípe regeneratívneho 
tepelného výmenníka. V režime odsávania sa keramický zásobník 
nabíja teplom podobne ako akumulátor a následne odovzdáva 
teplo privádzanému vzduchu. 

e² ventilátory sa umiestňujú prednostne v obytných miestnostiach, 
pričom fungujú vždy v párovej prevádzke. Preto je potrebné 
naplánovať vždy párny počet prístrojov. Tým zabezpečíte správnu 
funkciu zariadení e².

› Moderná ec-technika a regulácia motora
Ec-motor prístroja e²neo je ešte  jemnejšie prispôsobený požiadavkám obojsmernej technike vetrania. 
Výsledkom je ešte precíznejšie riadenie jednotlivých ventilačných stupňov a takmer nehlučná zmena 
smeru vetrania. Prepracované lopatky ventilátora slúžia pre jeho ešte menšiu hlučnosť.

› Efektívnosť
S nižším príkonom napomáha ec-motor prístroja e²neo k vyššej efektívnosti a zabezpečuje výraznejšiu 
úsporu energie pri spätnom získavaní tepla. Podľa smernice EU o Ekodizajne získal e²neo triedu ener-
getickej efektívnosti A+.

› Spätné získavanie tepla
Kompaktný tepelný výmenník z keramického kompozitného materiálu poskytuje stupeň spätného zís-
kavania tepla viac ako 80 %. 

› Malé rozmery
e²neo patrí v svojej triede podľa prietoku vzduchu k celosvetovo najmenším necentrálnym prístrojom 
pre vetranie budov na bývanie so spätným získavaním tepla. Malý, plochý vnútorný kryt zodpovedá 
približne veľkosti jedného CD.

› Kompatibilita s ostatným prístrojmi
V prípade, že už máte vetrací systém LUNOS je možné použité prístroje zo Série 160 jednoducho 
vymeniť za e²neo. Toto je umožnené použitím toho istého prierazu v obvodovej stene.

› Všestrannosť pri montáži 
Všetky ventilátory Série e² môžete použiť ako v novostavbe, tak aj pri rekonštrukcií. Pri novostavbe 
osaďte EPS - tehličky medzi tvárnice obvodového plášťa alebo dodatočne pri rekonštrukcií osaďte 
pomocou jadrového vŕtania priemeru 162 mm okrúhly tubus. Stavebná  hĺbka obvodového plášťa musí 
byť minimálne 280 mm. 

TICHÝ 

EKOLOGICKÝ

POKROKOVÝ

ŠTÍHLY

KOMPATIBILNÝ

UNIVERZÁLNY

Obojsmerná technika: Spätné získavanie tepla Série e² pre obytné miestnosti

160
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e²

Klasik: osvedčený a efektívny,
určený pre obytné miestnosti 
a spálne

e²kurz

Krátky: úzke prevedenie pre  
tenké obvodové steny od 
200 mm hrúbky

e²mini

Malý: do zúžených priestoro-
vých podmienok, od 167 mm 
do maximálne 300 mm hrúbky 
steny 

e², e²kurz & e²mini

             e², e²kurz & e²mini zo Série e² 

100

160

160

e2  Vetranie bytov so spätným získavaním tepla

› Extrémne tichá ventilátorová
    jednotka s hlukovo odtlmeným 
    uložením z EPP

› Vysoko efektívny 
    keramický zásobník tepla

› EPP-prvky tepelnej izolácie
   s 0,038 W/mK

› Vonkajšia poveternostná 
   mriežka s protihmyzovou sieťkou
   a fasádnym ochranným prstencom

› Vnútorný kryt s obnoviteľným 
   filtrom triedy G3

TICHÝ 

EKOLOGICKÝ

POKROKOVÝ

ŠTÍHLY

KOMPATIBILNÝ

UNIVERZÁLNY

› Nízka hlučnosť vďaka ec-technike
Vysoko efektívne motory najnovšej ec-technológie v kombinácií s prepracovanou mechanikou prúdenia 
a výnimočne vyladenými ventilátormi takmer úplne odstránili hluk z behu ventilátora. Výsledkom je 
nízka vlastná hlučnosť.

› Efektívnosť
Nízkymi príkonmi sú e², e²kurz a e²mini mimoriadne energeticky efektívne ventilátory. Vďaka tomu 
získali tieto prístroje veľmi dobré triedy energetickej efektívnosti.

› Spätné získavanie tepla
Prístroje Série e² vykazujú veľmi nízku spotrebu energie. Pomocou najmodernejších výrobných 
procesov sa nám podarilo vyvinúť kompaktný zásobník tepla z keramického kompozitu, ktorý dokáže 
spätne poskytnúť až 90 % tepla.

› Malé rozmery
e²mini patrí k najmenším necentrálnym ventilátorom  pre vetranie budov na bývanie so spätným získa-
vaním tepla na svete. 160-kové ventilátory e² a e²kurz sú vo svojej prietokovej triede ako aj e²neo mimo-
riadne kompaktné a presvedčia svojími malými rozmermi.

› Kompatibilita s ostatnými prístrojmi
V prípade, že už máte vetrací systém LUNOS je možné použité prístroje zo Série 160 jednoducho 
vymeniť za e² alebo za e²kurz. Toto je umožnené použitím toho istého prierazu v obvodovej stene. 

› Všestrannosť pri montáži 
Všetky ventilátory Série e² môžete použiť ako v novostavbe, tak aj pri rekonštrukcií.  Pri novostavbe 
osaďte EPS - tehličku medzi tvárnice obvodového plášťa alebo dodatočne pri rekonštrukcií osaďte 
pomocou jadrového vŕtania priemeru 162 mm resp. 102 mm okrúhly tubus. 

Necentrálne vetranie so spätným získavaním tepla nebolo ešte 
žiadnym ventilátorom tak ovplyvnené ako ventilátorom e² od 
LUNOS-u. Môžete  ho univerzálne nasadiť a to dokonca aj pri 
vysokých nárokoch na hlukový útlm.

Aby sme Sériu e² spravili ešte univerzálnejšou, vyvinuli sme e²kurz 
a e²mini. Vďaka obom týmto ventilátorom môžete osadiť aj veľmi 
tenké steny efektívnymi ventilátormi.

› Klasik Série e², tri ventilátory pre každú situáciu
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od 17 dB
(40 dB) 

od 1,0 W

Stupeň poskytovania tepla 
podľa preplachovacieho  
postupu: 
82,7 %

Veľkosť ventilátora: 
Ø 154 x 168 mm 
 

Všetky zo systému160 
vrátane LUNOtherm-u 
a vonkajších striešok ako 
vonkajšie ukončenie

Použiteľný v novostavbách 
ako aj v rekonštrukciách.
Hrúbka obvodovej steny od 
200 mm

od 17 dB
(40 dB)

od 1,4 W

Stupeň poskytovania tepla 
podľa preplachovacieho  
postupu:  
90,6 %

Veľkosť ventilátora: 
Ø 154 x 243 mm 
 

Všetky zo systému160 
vrátane LUNOtherm-u 
a vonkajších striešok ako 
vonkajšie ukončenie

Použiteľný v novostavbách 
ako aj v rekonštrukciách. 
Hrúbka obvodovej steny od 
280 mm

e2

od 18 dB
(40 dB)

od 0,6 W 

Stupeň poskytovania tepla 
podľa preplachovacieho  
postupu:  
74,4 %

Veľkosť ventilátora:  
Ø 98 x 160 mm 

Kompatibilná pre okrúhle 
tubusy s vnútorným prieme-
rom 100 mm

Použiteľný v novostavbách 
ako aj v rekonštrukciách. 
Hrúbka obvodovej steny 
od167 mm do max. 300 mm

e²mini

od 11 dB
(38 dB)

od 0,3 W

Stupeň poskytovania tepla 
podľa preplachovacieho  
postupu: 
82,6 %

Veľkosť ventilátora: 
Ø 154 x 243 mm 
 

Všetky zo systému160 
vrátane LUNOtherm-u 
a vonkajších striešok ako 
vonkajšie ukončenie

Použiteľný v novostavbách 
ako aj v rekonštrukciách. 
Hrúbka obvodovej steny od 
280 mm

e2neo› Vlastnosť

Hladina akustického tlaku na meranú plochu*
(Hladina akustického výkonu)**

Príkon

Stredný termický stupeň účinnosti

Rozmery

Kompatibilita s inými prístrojmi

Mnohostrannosť pri zabudovaní 

TICHÝ 

EKOLOGICKÝ

POKROKOVÝ

ŠTÍHLY

KOMPATIBILNÝ

UNIVERZÁLNY

e²kurz

                                                   Technické údaje Série e² 

Technické údaje 

e2      Vetranie bytov so spätným získavaním tepla        

Definície k hluku:
* Hladina akustického tlaku na meranú plochu udáva, aká je úroveň akustického tlaku na meranej ploche (pologuľa) okolo vnútorného krytu ventilátora vo vzdialenosti 1 m. 
O čo vyššia je táto hodnota, o to hlučnejší je aj prístroj. Táto hodnota sa nedá namerať a ide iba o výpočtovú hodnotu.
** Hladina akustického výkonu: Je meraná pri 70 %  maximálneho prietoku prístroja v zmysle EÚ smerníc 1253/2014 a /1254/2014. Hladina akustického výkonu udáva, aký 
„hlučný“ je prístroj. Táto hodnota sa mení so vzdialenosťou.
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ego

      ego: vetranie funkčných miestností

› na vonkajšej strane môžete zvoliť aj novú vonkajšiu 
    dvojkanálovu striešku 

› Vonkajšia poveternostná krytka
    s oddelenými prúdmi vzduchu a ochranou
    proti hmyzu 

› Vysoko účinný keramický zásobník tepla so 
    stupňom spätného poskytovania tepla 81,4 %

› Tiché ventilátorové motory
    v protiprúdom usporiadaní
   pre súbežný prívod aj odvod vzduchu

› Vnútorný kryt s obnoviteľným 
   filtrom triedy G3 alebo peľovým filtrom 
    a  oddeleným vedením vzduchu

160

ego

Definície k hluku:
* Hladina akustického tlaku na meranú plochu udáva, aká je úroveň akustického tlaku na meranej ploche (pologuľa) okolo vnútorného krytu ventilátora vo vzdialenosti 1 m. 
O čo vyššia je táto hodnota, o to hlučnejší je aj prístroj. Táto hodnota sa nedá namerať a ide iba o výpočtovú hodnotu.
** Hladina akustického výkonu: je meraná pri 70 %  maximálneho prietoku prístroja v zmysle EÚ smerníc 1253/2014 a /1254/2014. Hladina akustického výkonu udáva, aký 
„hlučný“ je prístroj. Táto hodnota sa mení so vzdialenosťou

› Nízka hladina hluku vďaka ec-technike
Vysoko efektívne motory najnovšej ec-technológie s výnimočne 
vyladenými ventilátormi zodpovedajú za nízku hlučnosť prístroja, 
ktorá je udávaná ako hladina akustického tlaku na meranú plochu* 
(hladina akustického výkonu)**.

› Efektívnosť
Veľmi nízke príkony poskytujú zariadeniu vysokú energetickú efek- 
tívnosť a aj preto ego dosahuje triedu energetickej efektívnosti B.

› Spätné získavanie tepla
Kompaktný tepelný zásobník z keramického kompozitu s výni-
močnou plastovou štruktúrou vytvára vysokú tepelnú účinnosť. 

› Malé rozmery
ego patrí k najmenším dvojkanálový necentrálnym ventilátorom  pre 
vetranie budov na bývanie so spätným získavaním tepla na svete.

› Kompatibilita s ostatnými prístrojmi
V prípade, že už máte vetrací systém LUNOS je možné použité 
prístroje zo Série 160 jednoducho vymeniť za ego . 

› Všestrannosť pri montáži 
Všetky ventilátory Série e² môžete použiť ako v novostavbe, tak aj pri 
rekonštrukcií.  Pri novostavbe osaďte EPS - tehličky medzi tvárnice 
obvodového plášťa alebo dodatočne pri rekonštrukcií osaďte 
pomocou jadrového vŕtania priemeru 162 mm okrúhly tubus. 
Stavebná  hĺbka obvodového plášťa musí byť minimálne 300 mm. 

od 17 dB
(47 dB)

od 1,0 W 
 

Stupeň poskytovania tepla 
podľa preplachovacieho  
postupu: 
81,4 %

Veľkost ventilátora: 
Ø 154 x 300 mm

Iba v prípade použitia 
vnútorných a vonkajších 
dvojkanálových krytov ego

Použiteľný v novostavbách 
ako aj v rekonštrukciách.
Hrúbka obvodovej steny od  
300 mm

TICHÝ 

EKOLOGICKÝ

POKROKOVÝ

ŠTÍHLY

KOMPATIBILNÝ

UNIVERZÁLNY

Rovnako ako  Séria e² aj ego využíva princíp regeneratívneho získa-
vania tepla. Avšak tu pracuje dvojica ventilátorov, ktoré pôsobia 
navzájom opačne a tým súčasne privádzajú a aj odvádzajú vzduch. 
Preto odpadá nutnosť párového prístroja.

Rovnako  je  možno  prístroj  prepnúť  iba  do  odsávacieho  režimu, 
v ktorom disponuje objemovým tokom vzduchu 45 m³/h a tým 
umožní urýchlenú výmenu vzduchu doprúdením nového.

Funkcionalita reverzibilnej technológie vo funkčných miestnostiach

 Vetranie bytov so spätným získavaním tepla   

› ego– Reverzibilná technológia pre funkčné miestnosti

LUNOS vyvinul ego pre optimálne vetranie so spätným získavaním 
tepla v kúpeľni, WC a kuchyni. 

Nevyžaduje si párovú prevádzku nakoľko v ego sa nachádzajú 
dva malé ventilátory, ktoré sa starajú o súbežný prívod aj odvod 
vzduchu so spätným získavaním tepla. 
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Smart Comfort

Steuerungen

› Obojsmerné bezdrôtové ovládače

› Príslušenstvo pre Touch Air Comfort (TAC)

› LUNOS riadenia

Vetranie pomocou gest - spolu so  štandardným LUNOS vybavením (reguláciou podľa tepelno- vlhost-
nej klímy, ochrana proti zamrznutiu a automatickou prevádzkou ako aj rozličnými komfortnými funk-
ciami) sa stará toto nové riadenie Ovládanie gestami o čerstvý vzduch. Riadenie Ovládanie gestami od 
LUNOS-u má na dotyk citlivé dotykové pole, ktoré je možno pomocou rozličných gest aktivovať. 
60 farebných LED-iek na spodnej strane dotykovej jednotky poskytujú počas ovládania spätnú väzbu  
a signalizujú práve aktívnu funkciu a stavy ventilácie. Na obe zbernice riadenia je možné pripojiť voli-
teľne Univerzálne riadenia, Nexxt a/alebo ventilátory Silvento ec. Integrovaný osvitový senzor umožňuje 
úplne novú reguláciu pripojených vetracích zariadení. 

Vetranie pomocou tlačidiel - presne podľa potreby. Riadenie Smart Comfort je výnimočný obzvlášť 
jednoduchým a prehľadným ovládaním. Rozličné režimy vetrania si nastavíte priamo pomocou 
tlačidla. Prirodzene je doporučený trvalý režim podľa tepelno-vlhkostnej klímy. V tomto ventilač-
nom režime pracujú vetracie zariadenia výnimočne efektívne a udržujú optimálnu vnútornú klímu. 
Smart Comfort môže riadiť všetky ventilátory od Lunos napájané 12 V. 

•  Obsahuje senzor teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu a signálizáciu potreby výmeny filtrov
•  Voliteľná automatická prevádzka podľa vlhkosti, intenzívne vetranie, nočný útlm a letné vetranie 
•  Funkcie na ochranu proti zaplesneniu a zamrznutiu

Univerzálne riadenie 5/UNI - FT dokáže ovládať všetko. Sériovo obsahuje reguláciu podľa tepelno-vlh-
kostnej klímy a časové riadenie dobehu. Rovnako umožňuje aktivovať letný režim. Je to multifunkčné 
riadenie na 12 V, ktoré je možné ovládať pomocou dvojpáčkového sériového spínača alebo vypínača.

•   Obsahuje senzor teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu a signálizáciu potreby výmeny filtrov
•   Integrované časové riadenie dobehu a intervalovej prevádzky
•   Umožňuje pripojiť bezdrôtový modul

› Touch Air Comfort (TAC)

Toto riadenie je Multitalent od LUNOS-u. Pripojiť k nemu možno ako 12 V ventilátory Série 160 tak aj Sil-
vento ec.  Alternatívne môžete k nemu pripojiť takmer ľubovoľné množstvo zariadení cez Univerzálne 
riadenie. Všetky ich budete môcť ovládať pomocou TAC. Dodatočne existuje možnosť pripojiť aj 230 V 
ventilátory od LUNOS-u — pomocou doplnkového modulu  5/ACM .

Naprogramujte si TAC pre rozličné vetracie scénare. Zistíte, že je vysoko efektívnym kombinačným 
prístrojom:  na tri zbernice tohto riadenia môžete pripojiť rozličné prístroje alebo viacero riadení Smart 
Control alebo Univerzálnych riadení. Vďaka tomu dokážete ovládať takmer ľubovoľný počet prístrojov.

CO2 Modul
Neustále meranie hodnôt CO2 umožňuje TAC prispôsobovať výkon ventilátorov na základe kvality 
vnútorného prostredia. Regulačný rozsah je možno nastaviť a prispôsobiť rozličným priestorovým 
podmienkam. 
Označenie: SCO2-TAC

Univerzálne riadenie

Diaľkový ovládač RC-EO
Diaľkový ovládač RC-EO nepotrebuje k prevádzke baterky a je odolný voči nárazom a striekajúcej vode. 
Ako dvojica s podomietkovým modulom UPM-EO umožňuje bezdrôtovo ovládať pripojené 230 V 
prístroje. 

Podomietkový modul UPM-EO
Modul UPM-EO je prijímačom bezdrôtových povelov. Umožňuje aj dodatočne bez nutnosti zložitého 
káblovania manuálne ovládanie  pripojených ventilátorov.

Externý senzor vlhkosti a teploty SFT-EO
Tento externý bezbatériový senzor môžete umietniť takmer kdekoľvek. Je použiteľný aj ako vnútorný, 
tak aj ako vonkajší senzor a prispôsobuje inteligentné riadenie podľa nameraných hodnôt. 

Bezdrôtový modul pre Univerzálne riadenie UNI-EO
Tento modul umožňuje univerzálnemu riadeniu 5/UNI-FT komunikovať s pripojenými LUNOS bezdrôto-
vými súčiastkami. K tomu patrí spracovanie prijatých senzorických hodnôt a povelov, ako aj odosielanie 
systémových stavov zariadení. 

Bezdrôtový modul pre Nexxt a Silvento ec FM-EO
V spojení s prístrojmi Série e² pripojenými na jedno Univerzálne riadenie s modulom UNI-EO dochádza 
k výmene senzorických hodnôt, na základe ktorých sa vetrací systém odladí.
 

Bezdrôtové výrobky a príslušenstvo

› Smart vetranie pomocou LUNOS-u a homee

homee je modulárna centrála pre domácu  automatizáciu, ktorá umožňuje prepojenie rozličných 
zariadení a technológií medzi sebou. Užívateľovi ponúka  jasne zatriedenú a jednoducho ovládateľnú 
aplikáciu pre iOS a Android alebo aj ako webovú aplikáciu. Centrála je tvorená bielou kockou Brain-
Cube, ktorá obsahuje WIFI modul a stará sa aj o pripojenie na internet. Realizuje aj spojenie so zariade-
niami na WIFI, ktoré sú schopné s ňou komunikovať. Kocka EnOcean Cube je potrebná pre pripojenie 
špecifických bezdrôtových modulov od LUNOS-u do homee ako aj pre ich ovládanie. LUNOS a homee 
tak nielenže uľahčujú správne vetranie, ale dávajú mu aj inteligenciu. www.hom.eeBrain Cube EnOcean Cube

homee

Ovládanie gestami

Ovládanie gestami

                    Systémy riadenia vetrania
  pre vetranie so spätným získavaním tepla a príslušenstvo
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9/MRD 
(V x Š x H) 240 x 210 x 500 mm 
EPS tehlička pre tvárnicový murovací systém 
so spádom smerom von. Vhodná pre všetky 
prístroje Systému 160 aj v kombinácií s LUNO-
therm-om.
Dĺžkovo prispôsobiteľná.
Označenie: 9/MRD

Okrúhly tubus 
pre všetky zariadenia Systému 160 (aj s LUNO-
therm-om).
Označenie: 9/R 160 (Ø x L) 160 x 400 mm
Označenie: 9/R 160-x00 (Ø x L) 160 x x00 mm

Zubehör

› Vonkajšie ukončenia pre Systém 160

› EPS tehlička pre Systém 160

› Okrúhle tubusy pre Systém 160

Dvojkanálová vonkajšia hliníková 
strieška
(V x Š x H) 235 x 205 x 72 mm
pre okrúhle tubusy Ø 160 mm, ochrana proti 
hmyzu, s hlukovým tlmičom a skrutkami. Zvýše-
nie norm. rozdielu hladín hluku až do 6 dB. 
Označenie: 1/HWE-2 biela prášková povr. úprava
Označenie: 1/HAZ-2 antracit prášková povr. úprava

Dvojkanálový plastový vonkajší 
kryt
(V x Š x H) 217 x 257 x 63 mm
pre okrúhle tubusy Ø 160 mm, ochrana proti 
hmyzu, s hlukovým tlmičom a skrutkami.

Označenie: 1/EGA          

Plastová mriežka Ø 180 mm 
pre okrúhle tubusy Ø 160 mm 
s ochranným prstencom pre fasádu, rozper-
kovým upevnením a ochranou proti hmyzu.
Označenie: 1/BE 180  popieskovaná 
Označenie: 1/WE 180  biela 
Označenie: 1/AZ 180  antracit

Vonkajšia hliníková strieška
(V x Š x H) 235 x 205 x 72 mm 
pre okrúhle tubusy Ø 160 mm  s ochranou proti 
hmyzu, hlukovým tlmičom  a skrutkami. 
Zvýšenie normovaného rozdielu hladín hluku až 
do 6 dB. 
Označenie: 1/HWE biela prášková povr. úprava
Označenie: 1/HAZ antracit prášková povr. úprava

Komfortný vnútorný kryt 
Pomocou nového dizajnu sme dosiahli zníženie priameho pôsobenia hluku na užívateľov – výsled- 
kom je príjemnejšia vnútorná pohoda. Sklenený variant nového krytu dodatočne vyzdvihuje svoj 
honosný dizajn.

Plastový dizajn
Označenie: 9/IBK           (V x Š x H) 191 x 180 x 60 mm

Sklenený dizajn
Označenie: 9/IBG           (V x Š x H) 197 x 185 x 66 mm

› Vnútorné kryty pre Systém 160

Štandardný vnútorný kryt
Označenie: 9/IBE           (V x Š x H) 180 x 180 x 35 mm

Vnútorný kryt so zvýšeným hlukovým útlmom 
Hluk tlmiaci kryt 9/IBS: zvýšenie normovaného rozdielu hladín hluku až do 9 dB, zníženie vlastného 
hluku, vrátane obnoviteľných filtrov po jednom kuse triedy G2 a G3.
Označenie: 9/IBS           (V x Š x H) 250 x 250 x 78 mm

* Všetky vnútorné kryty je možno uzavrieť

LUNOtherm fasádny prvok
LUNOtherm-S
(V x Š x H): 930 x 700 x 60 mm
vhodný pre montáž do schváleného ETICS 
zateplenia. Montáž je možná pod alebo 
nad tepelnú izoláciu.

LUNOtherm A, A FS, B a B FS  
rozličné varianty pre hrúbky tepelnej 
izolácie od 60-300 mm:
LUNOtherm A alebo B
(Š x V): 980 x 490 mm/ 1000 x 500 mm 
použitie v nehorľavých/ ťažkovznieti-
teľných ETICS zatepľovacích systémoch. 

LUNOtherm A FS alebo B FS
(Š x V): 980 x 505 mm/ 1000 x 515 mm
použitie v nehorľavých/ ťažkovznieti-
teľných ETICS zatepľovacích systémoch.
Pre montáž pod oknom.

       Príslušenstvo  
            Systém 160 - kryty, vonkajšie ukončenia a prierazy cez stenu

› Komfortné vnútorné kryty pre Systém 160
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