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Zoznam otázok pre kontrolu vetriacich zariadení 
 

Po uvedení do 

prevádzky 
1 rok po uvedení 

do prevádzky 
2 roky po uvedení 

do prevádzky 

Podtlakový vetrací systém 

 
Sú zariadenia mechanicky v perfektnom stave? 

 
Sú vzduchové potrubia priechodné, nie sú 
upchaté alebo znečistené? 

Sú na ventilátore, prieduchov v obvodovom 
plášti alebo okolo neho viditeľné stopy po vlh-
kosti? 

Skontrolujte funkčnosť zabudovaných prístrojov 
odsávania. Otestujte funkčnosť dostupných 
stupňov vetrania 

Svieti indikátor výmeny filtra? Ak áno, vymeňte 
filtre a resetujte zobrazenie podľa pokynov. 

 

Doplnkové otázky pre vetranie  

so spätným získavaním tepla 

Očistite zariadenie zvnútra suchou handričkou. 
Odstráňte všetky nečistoty zo vzduchovodov. 

Skontrolujte, či jednotky menia smer privádza-
nia a odvádzania vzduchu približne každých 
60—70 sekúnd. 

Fungujú všetky riadiace jednotky správne? 

Skontrolujte funkčnosť zariadení. 

Vyberte ventilátory zo steny a výmenníky tepla 
vyčistite vysávačom alebo kompresorom. Vy-
čistite tubusy. 



 

 

 

 

Servis a starostlivosť Lunos 
 
 

LUNOS už desaťročia predstavuje najvyššiu kvalitu, funkčnosť a pohodlie. Aby ste si 

pôžitok zo svojich zariadení mohli užívať dlhodobo a zabezpečili ich konzistentnú kvali-

tu, je potrebné z času na čas na ventilačných zariadeniach a súvisiacich komponentoch 

vykonať jednoduchú údržbu.  

 
 

Vykonajte, prosím, včas popísa-

né kroky a dodržiavajte pokyny, 

ako aj používateľské informácie 

a prevádzkové pokyny, do kto-

rých môžete kedykoľvek na-

hliadnuť aj na www.lunos.sk.  

Vždy sa uistite, že pre vás ne-

hrozí žiadne bezpečnostné rizi-

ko. 

Počas servisných a údržbárskych prác vždy úplne vypnite napájanie zariadení. Práce 

na elektrickom vedení môžu vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Pravidelná kontrola systému 

(najmenej dvakrát ročne) 

 

 Skontrolujte či nie sú zariadenia znečistené. 

 Zabezpečte, aby filtre vo vetracom zariadení boli vždy čisté. Filtre kon-

trolujte každé 3 mesiace a čistite alebo ich vymeňte každé 3 až 9 mesia-

cov. Podľa umiestnenia vášho domu a sezóny sa môže stupeň znečistenia 

počas rozličných ročných období meniť. Napr. žatva a dlhodobé sucho 

môžu zvýšiť prašnosť.  

 Očistite dôkladne všetky prístupné povrchy a zbežne skontrolujte, či je 

daná funkčnosť zariadenia  podľa zadaných nastavení. 

 Skontrolujte znečistenie mriežok, striešok a fasádnych prvkov. Prípadné 

nečistoty opatrne odstráňte štetcom alebo špongiou. 

 V prípade integrovaného fasádneho prvku to platí tiež. Odstráňte najskôr 

vonkajšiu mriežku na ochranu pred poveternostnými vplyvmi a skontro-

lujte nečistoty vo vnútri. 

 Vykonávajte pravidelnú kontrolu funkcií zariadenia a v prípade problé-

mov sa obráťte na odborníkov. 
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