Návod k montáži
Decentralizovaný větrací systém s regenerací tepla - typ e² a e² kurz
-

Předejte laskavě uživateli –
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Tento návod
•
•

Před zahájením montáže si pozorně přečtěte celý tento návod! Bezpodmínečně dodržujte obecné
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní symboly s pokyny, uvedenými v textu.
Tento návod musí být po ukončení montáže předán uživateli (nájemce, vlastník, správce domu atd.).

Značky v tomto návodu
Tato značka varuje před úrazem.
Tato značka varuje před úrazem elektrickým proudem.
Bezpečnostní pokyny
Opatrně! Jakékoli montážní práce na ventilátoru smí být prováděny pouze při kompletně odpojeném
síťovém napětí! Ventilátor je vybaven ochrannou izolací podle třídy ochrany II, ochranná přípojka
tedy odpadá!
Pozor! Elektrickou přípojku smí instalovat pouze autorizovaný odborný personál podle platné
VDE 0100!
Pozor! S přístrojem nesmí pracovat (výměna filtru/čištění) děti a osoby, které vzhledem ke svým
fyzickým, smyslovým nebo duševním vlastnostem nebo nezkušenosti a neznalosti nejsou schopny
přístroj bezpečně ovládat. Děti by měly být pod dozorem tak, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem
nebudou hrát.
Technické údaje
Napájecí napětí:
Napětí přístroje:
Krytí:
Objemový tok:
Měřené plochy-hladina hluku:

230 VAC 50 Hz
12 VDC SELV
IP 22
3
3
3
18 m /h; 31 m /h; 38 m /h
3
3
16,5 dB při 18 m /h; 19,5 dB při 31 m /h;

Likvidace
Obal zlikviduje podle zásad třídění. Pokud chcete zlikvidovat přístroj, proveďte to podle
aktuálních ustanovení. Informace poskytne příslušná komunální organizace.

Rozměrové obrázky (všechny rozměry v mm)

e² kurz:

Montážní poloha
2

Decentralizované ventilátory s regenerací tepla typu e fungují pouze párově ve střídavém režimu. Jeden
přístroj pracuje 70 s (e²kurz: 50 s) v režimu přivádění vzduchu, druhý přístroj 70 s (e²kurz: 50 s) v režimu
odvádění vzduchu v aktuálním nastaveném stupni objemového toku. Potom se směr vzduchu vymění.
Tím je zajištěno, že součet přiváděných objemových toků bude roven součtu odváděných objemových toků.
Bude-li ve dvou různých místnostech jednoho bytu instalována a provozována dvojice přístrojů pracujících
dvojčinně, musí být mezi těmito místnostmi vždy zajištěny dostatečně velké prostupy pro přepouštění
vzduchu.
Doporučená minimální vzdálenost při montáži
dvojice přístrojů na stěnu:

Doporučená minimální vzdálenost při montáži
dvojice přístroje přes roh:

Neumísťujte přístroj nad citlivý nábytek, povrchy nebo obrazy, stěna mezi přístroji by měla zůstat volná.
Umístění přístrojů není vhodné nad nebo v blízkosti prostorového termostatu.
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Aplikace
Doporučený rozsah použití pro teplotní rozdíl od -15º C do + 40º C a pro relativní vlhkost vzduchu 65 %
ve vnitřním prostoru. Nepatrný kondenzát se může vytvořit následně po otopném období. Při překročení
rozsahu hranice zařízení vypněte a vnitřní desku zaklapněte. Čerstvý vzduch větráním okny je možný.

Dodávané jednotky
Zkontrolujte úplnost a bezvadný stav dodávky!
Montážní trubka

Vnější mřížka

Typ 9/R160, obj.č.: 36 765

Typ 1/WE 180 bílá
obj.č.: 39 852
Typ 1/GE 180 světle šedá
obj.č.: 39 853
Typ 1/RE 180 červenohnědá obj.č.: 39 854

ochranný kryt

Jednotka výměníku tepla e²

Vnitřní clona 9/IBE

Filtr
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Montáž – montážní trubky

Vytvořte ve stěně otvory pro montážní trubky
(např. vyvrtáním, vrtací korunka ∅ 162 mm).
Trubku event. přiřízněte na požadovanou
délku (min. 300 mm, e² kurz min. 200 mm).
Dbejte přitom na event. oboustranný přesah
trubky pro překlenutí tloušťky omítky (trubka
musí po omítnutí stěny splývat s omítkou).
Vložte trubku a po obvodu ji utěsněte
(montážní lepidlo, obj.č. 038733).

uvnitř

ochranný kryt

zvenčí

Naneste vnitřní a vnější omítku.
Při omítání ponechte ochranný kryt v tubusu.

uvnitř

zvenčí

spony pevně utáhněte šrouby
Sejměte ochranný kryt zvenčí. Namontujte
venkovní mřížku s pomocí integrovaných spon
(utáhněte šrouby).

Další venkovní mřížky na objednávku!
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Montáž: elektrická instalace a elektrická přípojka
Bezpečnostní pokyny
Upozornění: Před zahájením jakékoli montážní práce na ventilační jednotce musíte odpojit všechny
póly od napětí! Před připojováním ventilační jednotky k elektrické síti odpojte všechny přípojky od
elektřiny! (Oddělení od sítě pomocí rozpojení kontaktů (minimálně 3 mm), např. elektrickou pojistkou,
která odpojuje všechny póly).
Každý proudový okruh patřící k tomuto větracímu systému musí být vybaven proudovou ochranou
(např. ochranným vypínačem proti chybnému proudu)!
Elektrické připojení musí provést odborník!
Dodatečné instalace a elektrické prvky v tomto větracím systému jsou nepřípustné!
Řízení může být zajištěno univerzálním
řízením 5/UNI či řízením komfort TAC.
Pro ně platí příslušné montážní návody.
Zvolte polohu spínače. Nařízněte kabelové
kanály a tubus (2 cm hluboko). Položte kabel
ke spínači a přitom umístěte síťový adaptér
2
pod spínač (např. 3x 1,5 mm ), k přístrojům
postačí malý průřez (např. 3 x 0,75 mm²).
Položte kabel k přístroji v tubusu. Obvod a
spínače se zapojí podle níže uvedeného
schéma připojení.

Napájecí kabel není v
omítce až k tubusu, aby
nebránil zasunutí
výměníku jednotky

Přístroj (e) 1
odvádění/přivádění
(vzduchu)
červmod fial

Přístroj (e) 2
přivádění/odvádění
(vzduchu)
červ mod fial

Důležité! Kódový spínač
nastavte na požadovanou
funkci pro e² a e² kurz podle
tabulky viz návod 5/UNI.
Odlišná nastavení kódového
spínače nejsou dovolena,
neboť vedou k chybnému
fungování zařízení!
Sériový spínač 5/W2U
pohled zepředu

šedá
červená Univerzální řízení
černá
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Montáž – montáž jednotky výměníku a vnitřní clony

Sejměte vnitřní ochranný kryt, do montážní
trubky zasuňte jednotku výměníku tepla a
dbejte přitom na zachování vzdálenosti 22 mm.
Motor je umístěn na vnitřní straně.
Pomocí smyčky na vnitřní straně
jednotky výměníku tepla můžete jednotku
vytáhnout a provést event. korekci.

Kabel připojte na zástrčku, spojku vložte do
výřezu v krytu výměníku tepla.

zásuvná spojka

Zasuňte vnitřní díl s filtrem, vnitřní clonu
zaklapněte do otevřené polohy.
Hotovo!

otevřeno

zavřeno
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Montáž – souprava pro tlumení hluku

Lze použít od délky trubky 300 mm,
230 mm u e² kurz.
Prstenec a vložku tlumiče hluku umístěte tak,
jak je uvedeno na obrázku.
Vložku lze podle potřeby zkrátit.

tlumicí prstenec

tlumicí vložka
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Výměna ALD-R 160 / ALD-R 160L za e

Při výměně nebudete dále potřebovat
následující díly ALD-R 160:
1. pojistku proti tlaku větru
2. prvky tlumiče hluku + koncový prvek
tlumiče
Minimální délka montážní trubky by měla
být 300 mm, při zachování venkovního
uzávěru s pružinovou svorkou (typy
1/R …180) činí L min. 320 mm.
2
Montáž e se pak provádí stejně, jak je
popsáno v tomto návodu od strany 5.

Poznámka k LUNOS – vnější mřížky
Vnější mřížky nabízené LUNOS jsou vyrobené z tvrdého plastu poskytující vysokou odolnost vůči dešti a
mohou být použity pro třídu III podle DIN 4108-3 (2012-04). Kovové nebo pokovené mřížky mohou být
použity ve třídě I podle DIN 4108-3 (2012-04).
U budov vystavených větru nebo nebezpečím silného větru a deště, mohou být přijata další opatření na
ochranu proti povětrnostním vlivům.
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Výměna filtru
filtr
Ukazatel výměny filtru pod spínačem svítí trvale
červeně, je-li filtr znečištěný.
Sejměte vnitřní clonu, vyjměte filtr, vyčistěte ho
nebo použijte nový (filtr lze umývat např.
v myčce nádobí). Znovu nasaďte vnitřní clonu.
Pro obnovení indikátoru výměny filtru jedenkrát
stiskneme kolébku přepínače W1.
Provoz indikátoru výměny filtru ve spojení
s TAC a LUNOS-KNX naleznete v příslušných
pokynech těchto ovladačů.
Ventilační otvory se nesmí blokovat nebo zakrývat.

LED kontrolka svítí pod spínačem

Do následující tabulky si laskavě vždy zaznamenejte provedenou výměnu filtru:
Datum výměny filtru

Předpokládaná další výměna

Použitý typ filtru

Čištění
Podle potřeby vnitřní clonu a krycí rámeček otírejte suchým měkkým hadříkem.
Výměnu filtru nesmí provádět děti a osoby, které nejsou vzhledem ke svým fyzickým,
smyslovým nebo duševním vlastnostem nebo vzhledem k jejich nezkušenosti nebo
neznalosti schopny provést výměnu bezpečným způsobem.
Přídavné / vyměnitelné části
obj.č.: 39851
obj.č.: 37214
obj.č.: 39850
obj.č.: 39860
obj.č.: 39947

Německo
LUNOS Lüftungstechnik
GmbH für Raumluftsysteme
Wilhelmstr. 31
13593 Berlin

Tel.: 0 30 / 36 20 01 – 0
Fax: 0 30 / 36 20 01 – 89
E-mail: info@lunos.de
Internet: http:/www.lunos.de

Česká Republika
RAAMI s.r.o.
U Zátiší 545/1
147 00 Praha 4

Tel.: 241 77 12 28
Fax: 241 77 29 59
E-mail: info@lunos.cz
www.lunos.cz
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Vnitřní clona kompl. 9/IBE
Náhradní filtr G3, 9/FIB3R 3kusy v balení
Souprava pro tlumení hluku 9/SW
Povětrnostní klapka 9/WDSE (možné od délky tubusu 370 mm)
Akustický kryt 9/IBS
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