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LUNOS systém bytového větrání
KONTAKT

Vážení zákaznící a obchodní partneři,

RAAMI s.r.o.
U Zátiší 545/1
147 00 Praha 4 - Hodkovičky

Důležitost větrání nikdy nebyla větší. Čerstvý vzduch je
důležitý pro lidi a také pro domy a byty. Protože všichni k
životu potřebujeme vzduch. My v LUNOSU chceme, aby
se lidé ve svých domovech cítili příjemně – s dobrým a
čerstvým vzduchem. Chceme také dobře větraní domy a
byty. Protože to brání vzniku plísní a přispívá k zachování
nemovitosti. Za tímto účelem jsme vyvíjeli a vyráběli
větrací jednotky více než 60 let, které lze použít v nových i
renovovaných budovách. A dělají to velmi energeticky
účinným způsobem. Nízká spotřeba energie budov,
spotřebičů a motorových vozidel chrání naše klima, šetří
přírodní zdroje naší planety a pomáhá chránit naši Zemi
pro budoucí generace. Tímto způsobem přispíváme k
udržitelné energetické rovnováze, a tím přijímáme odpovědnost, kterou by měla střední společnost nést: Naše výrobky jsou energeticky účinné a výrazně spotřebovávají méně energie, než je průměr trhu. Používáme
recyklovatelné stejně jako ekologické balení a podporujeme místní a mezinárodní projekty rozvoje a pomoci.

email: info@lunos.cz
tel.: +420 241 771 228
mob.: +420 731 773 047
fax: +420 241 772 959
web: lunos.cz
Konzultační kancelář
Thákurova 7
166 29 Praha 6-Dejvice

Ilustrace se mohou od originálu lišit.
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KVALITA JE TA, KTERÁ VYDRŽÍ ZKOUŠKU ČASU

I přes rychlý růst zůstáváme rodinnou společností s
plochou hierarchií a krátkými rozhodovacími cestami.
Současně máme moderní velkoplošný sklad a naše
testovací a akustické laboratoře jsou v tomto odvětví na
špičkové úrovni.
Nejen v ochraně klimatu jsme ale v popředí. Naši inženýři
neustále pracují na inovativních produktech - s velkým
úspěchem! Společnost LUNOS je již několik let lídrem
na trhu v oblasti decentralizovaného bytového větrání.
V roce 2021 opět přinášíme na trh důležité inovace:
odtahový ventilátor, který automaticky detekuje pachy,
zvukově izolační výrobky s hodnotami, kterých dosud
nebylo nikdy dosaženo. V tomto novém katalogu 2021
najdete vše o našich celosvětově uznávaných decentralizovaných větracích jednotkách a dalších novinkách.
Váš tým LUNOS doufá, že si čtení a objevování užijete.
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Důvěřujte LUNOSU

ČERSTVÝ VZDUCH PO GENERACE

Kvalita je to, co obstojí ve zkoušce
času.
LUNOS Lüftungstechnik GmbH für
Raumluftsysteme je berlínská společnost
a lídr na trhu decentralizovaných
větracích systémů pro obytné budovy.
Společnost byla založena v roce 1959
a stále má své sídlo v Berlíně-Spandau.
V roce 2019 společnost LUNOS vybudovala v Brandenburgu nové výrobnětechnické a skladové zázemí. Díky
modernímu velkoplošnému skladu a
novým laboratořím se společnost připravila na budoucnost. Produkty
LUNOS jsou vyráběny v Německu a
prodávány ve více než 36 zemích po
celém světě. V Německu se výrobky

prodávají prostřednictvím třístupňového
distribučního kanálu.

LUNOS znamená více než jen
klima pro život
Klíčovou kompetencí společnosti LUNOS
je decentralizované řízené větrání bytů
se zpětným získáváním tepla nebo i
bez něj, a také i vývoj a výroba energeticky účinných ventilátorů a prvků
pro přívod vzduchu. Kromě toho
LUNOS vyvíjí všechny související
komponenty a také mnoho dalších produktů, jako jsou odtahové ventilátory
vzduchu a fasádní systémy se skrytými
větracími tvory.

Po celá desetiletí LUNOS znamenal nejvyšší kvalitu,
funkčnost a komfort. Větrací systémy se zpětným
získáváním tepla nebo bez něj zlepšují kvalitu vzduchu
v domě a současně šetří energii v každodenním životě.
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www.lunos.cz
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Normy & předpisy

Regulace úspory energie & DIN 1946-6
Regulace úspory energie
Ať už jde o renovaci nebo novou výstavbu:
Podle německého nařízení o úspoře energie (EnEV) musí být budovy těsné. Tato
právní úprava platí vždy, a to i při rekonstrukcích starých budov.
Systémy LUNOS vám pomohou splnit
požadavky EnEV: Na základě parametrů
vlhkosti a teploty se objemový průtok podle potřeby zvyšuje nebo snižuje. Tímto
způsobem je vždy zajištěno tolik větrání,
kolik je potřeba, ale co nejméně.

DIN 1946-6
Regulace úspory energie vyžaduje dostatečnou minimální výměnu vzduchu. Důkaz
může být poskytnut podle DIN 1946-6.
Nejdůležitějším nástrojem této normy
je koncepce větrání. Pomáhá zodpovědět jednoduchou otázku: Je budova
dostatečně větrána netěsnostmi budovy
nebo jsou k zajištění dostatečné výměny
vzduchu nezávislé na uživateli nutná další
větrací opatření?

Produkty LUNOS
jsou vhodné
Účinky úspory energie v budovách se významně zvyšují
pomocí větrání obytných budov.
Kromě energetických plusových
bodů, které systém poskytuje,
je také výsledkem komfortní
a vždy svěží místnost. Kromě
toho ochrana nabízená stavební struktuře pomáhá zvyšovat
hodnotu nemovitosti a nabízí
značné finanční výhody.

Ekodesign
Směrnice

Ekodesign Směrnice
Nařízení (EU) č. 1253/2014 a (EU) č. 1254/2014 vyžadují, aby byla některá
větrací zařízení zařazena do tříd energetické účinnosti. Pohybují se od A+
(nejvyšší hodnocení) po G a lze je snadno zjistit z energetického štítku.
LUNOS zaručuje shodu se všemi předpisy o deklaraci produktu. Všechny
výrobky se zpětným získáváním tepla, jakož i zařízení s maximální spotřebou
energie více než 30 wattů jsou součástí větracích zařízení, která vyžadují štítek.
Odtahový ventilátor Silvento ec od LUNOS je tak účinný, že jeho maximální
spotřeba energie je 14,5 wattů. To znamená, že nespadá pod tento požadavek, a proto nesmí být výslovně označen štítkem.

Jsou-li nutná dodatečná opatření, musí
Větrání vnitřních koupelen a WC je nejjednodušší formou bytového větrání: Pouze
pokud je zaručena vysoká úroveň tepelné
izolace budovy a v bytě nedochází k sušení prádla, může být koupelnový ventilátor navržen jako vypnutý. Ve všech ostatních budovách musí být koupelny a toalety tr-vale větrány. Tento konstantní objemový průtok odpadního vzduchu v koupelně také zajišťuje konstantní, minimální
větrání bytu - první krok k uživatelsky nezávislému větrání bytu!

být větrací systémy vybaveny uživatelsky
nezávislým řídicím systémem podle potřeby, aby splňovaly požadavky DIN 1946-6.
LUNOS k tomu nabízí vhodné výrobky.

Název společnosti a produktu

Třída energetické účinnosti výrobku

Třídy energetické účinnosti

Hladina akustického výkonu*

Maximální objemový průtok

Větrání, odtah nebo obojí
* Hladina akustického výkonu: Při 70 %
maximálního objemového průtoku podle
(EU 1253/1254/2014). Hladina akustického
výkonu udává, jak je jednotka „hlasitá“.
Hodnota je nezávislá na vzdálenosti.
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Další podrobnosti najdete ve
směrnici o ekodesignu
(EU) No. 1254/2014

www.lunos.cz
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Řízené bytové větrání
Koncept

01

KONCEPT VĚTRACÍCH
SYSTÉMŮ

Správný systém závisí na individuálních
požadavcích projektu a zvycích uživatele.

Větrací systémy LUNOS jsou založeny
na poptávkově orientovaném průtoku
celým obytným prostorem. Pro účinné
větrání lze decentralizované ventilátory kombinovat a vytvořit tak tři různé
větrací systémy:

01

PODTLAKOVÝ
SYSTÉM

02

PODTLAKOVÝ
SYSTÉM

02

Systémy pro odtah odpadního
vzduchu jsou velmi vhodné pro funkční
místnosti, jako jsou koupelny, kuchyně
nebo dokonce technické místnosti.
Transportují odpadní vzduch buď přímo
ven přes obvodovou stěnu, nebo přes
šachty odpadního vzduchu.
ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ

SYSTÉM ZPĚTNÉHO
ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA

U tohoto systému jsou všechny
místnosti bytové jednotky vybaveny
jednotkami se zpětným získáváním
tepla. Ty jsou zvláště doporučovány v
obývacích místnostech a ložnicích.

TEPLA

ODTAH

SYSTÉM ZPĚTNÉHO
ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA

03

ZPĚTNÉ

VZDUCHU

ZÍSKÁVÁNÍ

KOMBINOVANÝ
SYSTÉM

TEPLA

ODTAH
VZDUCHU

ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ
TEPLA

DLE POŽADAVKU

Dovnitř přivádí

Ven odvádí

Uvnitř zůstává

Vně zůstává

» Čerstvý, filtrovaný
vzduch

» Vlhký a zápachem
znečištěný
vzduch z
kuchyně,
koupelny, WC atd.

» Teplo, pro
systémy se
zpětným
získáváním tepla

» Suspendovaná
hmota a hmyz
(přes filtrační
vložky)

» Znečišťující látky
a výpary z barev,
koberců, nábytku
atd.
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» Hluk (přes zvukotěsné venkovní
stěnové prvky)
» Vítr (přes venkovní stěnové
prvky s ochranou
proti tlaku větru)

ZPĚTNÉ
ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA

03

KOMBINOVANÝ
SYSTÉM

Používají se nejméně dva různé druhy
větrání. Zatímco obytné prostory mají díky
jednotkám se zpětným získáváním tepla čerstvý vzduch bez tepelných ztrát, místnosti s
odpadním vzduchem, jako je koupelna nebo
kuchyně, lze úsporně a efektivně větrat.

www.lunos.cz
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Řízené bytové větrání
Podtlakový systém

01

PODTLAKOVÝ SYSTÉM

Silvento ec
V závislosti na požadavku lze použít jakýkoli
ventilátor Silvento ec:
k dispozici je ventilátor jako nástěnný, pod
omítkový nebo jako upínací do SDK.

RA 15-60
Radiální ventilátor do tubusu Ø 160 mm v obvodové
stěně se čtyřmi větracími stupni. Lze kombinovat
s fasádním prvkem LUNOtherm-S a S+.

Ventilátory v koupelně, kuchyni, na WC
nebo v technické místnosti odvádějí
odpadní vzduch buď přímo ven, nebo
přes šachty pro odvod vzduchu. Výsledný mírný podtlak „táhne“ čerstvý filtrovaný vzduch vnějšími stěnovými prvky
pro přívod vzduchu do obytných a pracovních prostor. Zvláštní upozornění:
Díky bytovému větrání s regulací vlhkosti, systémem schváleným stavebními
úřady, lze tepelné ztráty větráním do
značné míry ušetřit.

ALD, ALD-SV and ALD-S
Vnější přívodní prvek vzduchu s
filtrem, tlumičem hluku a v případě
potřeby ochranou proti tlaku větru.
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ODTAH
9/MRD
Stěnové pouzdro pro umístění
kruhového tubusu Ø 160.
V x Š x H: 240 x 210 x 500 mm

LUNOtherm-S a -S+
Fasádní prvek, bez rušivé
větrací mřížky na fasádě.
Lze kombinovat s ALD,
ALD-SV nebo ALD-S.

PŘÍVOD

www.lunos.cz
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Řízené bytové větrání

Systém se zpětným získáváním tepla

02

Systém se zpětným
získáváním tepla

Řada e²
Axiální ventilátor do obvodové stěny
s regeneračním zpětným získáváním
tepla pro obývací pokoje a ložnice,
lze kombinovat s LUNOtherm-S a S+

ego
Odtahový ventilátor s regenerací
tepla pro funkční místnosti.

S tímto obzvláště efektivním systémem
všechny místnosti v bytové jednotce
jsou vybaveny jednotkami se zpětným
získáváním tepla - přesně tam, kde jsou
potřeba. Pokud vás tento typ větrání
zajímá, doporučujeme naše osvědčené
jednotky řady e².

Nexxt
Radiální ventilátor do obvodové stěny s
rekuperačním zpětným získáváním tepla pro obývací pokoje, ložnice a funkční
místnosti. Stěnový tubus Ø 160 mm.
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9/MRD
Stěnové pouzdro pro umístění
kruhového potrubí Ø 160 mm.
V x Š x H: 240 x 210 x 500 mm

LUNOtherm-S a -S+
Fasádní prvek,
bez rušivé
větrací mřížky
na fasádě.

PŘÍVOD & ODTAH
VZDUCHU SE ZPĚTNÝM
ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

www.lunos.cz
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Řízené bytové větrání
kombinovaný systém

03

KOMBINOVANÝ
SYSTÉM
V kombinovaných systémech se používají společně alespoň dva různé druhy
větrání. Obzvláště účinná je kombinace
ventilátorů pro odvod vzduchu a
jednotek se zpětným získáváním tepla: Zatímco obytné prostory mají díky
jed-notkám se zpětným získáváním
tepla konstantní čerstvý vzduch bez
tepelných ztrát, lze klasické místnosti s
odtahem, jako jsou koupelny, toalety,
kuchyně nebo technické místnosti,
odvětrávat nákladově efektivně podle
potřeby. U koupelen a WC bez oken je
taková jed-notka odvodu vzduchu
dokonce povin-ná.

Pro koupelny a toalety
bez oken je povinné
použití zařízení pro
odvod vzduchu podle
DIN 18017-3.
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Řada e²
Axiální ventilátor do obvodové stěny
s regeneračním zpětným získáváním
tepla pro obývací pokoje a ložnice,
lze kombinovat s LUNOtherm-S a S+.

Nexxt
Radiální ventilátor do obvodové stěny s
rekuperačním zpětným získáváním tepla
pro obývací pokoje, ložnice a funkční
místnosti. Stěnový tubus Ø 160 mm.

PŘÍVOD A ODVOD
VZDUCHU SE ZPĚTNÝM
ZÍSKÁVÁNÍM
TEPLA
ABLUFTSEITE
Silvento ec
V závislosti na požadavku lze použít
jakýkoli ventilátor Silvento ec. K dispozici
je ventilátor jako nástěnný, pod omítkový
nebo jako upínací do SDK.

RA 15-60
Radiální ventilátor do tubusu Ø 160 mm
v obvodové stěně se čtyřmi větracími
stupni. Lze kombinovat s fasádním
prvkem LUNOtherm-S a S+.

ZULUFTSEITE
ODTAH

www.lunos.cz
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PODTLAKOVÝ SYSTÉM

Silvento ec

Silvento ec

Jeden motor - nekonečně mnoho řešení
Jednoduše určete funkce Silvento ec výběrem ovládací desky:

Radiální výstupní připojení se
vzduchově nepropustnou zpětnou
klapkou

Instalační skříňka pro nástěnné, zapuštěné a skrz stěnu
provedení
Optimalizovaný obal s účinným radiálním ec
ventilátorem

Rám filtru s omyvatelným filtrem

Výměnná a rozšiřitelná řídící deska
Set pro druhý
prostor

Základní deska: Lze konfigurovat
sedm ventilačních stupňů od 15
do 90 m³/h s časovým prodlením,
intervalovým spínáním a
zpožděním zapnutí.
Komfortní deska: Základní deska
plus vlhkostní a teplotní sensor.
Komfortní deska +: Komfortní
deska plus senzor VOC pro detekci
pachů ve vzduchu.
Deska suterenní: Komfortní deska
se speciálním programováním pro
požadavky suterénních místností.

Omyvatelný filtr

Všechny desky je možné kombinovat
se zásuvným rozšiřujícím modulem:
Modul pohybového senzoru: s
radarovým senzorem
Bezdrátový modul: Bezdrátové
ovládání bez další kabeláže

Vnitřní kryt s indikátorem
výměny filtru

Silvento KL-EC
pro univerzální rychlou
instalaci
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Rozměry: Nástěnný s 260 x 260 x
108 mm (Š x V x H), s krytem s 260
x 260 x 23 mm a podomítkový s
235 x 235 x 92 mm

SILVENTO EC TECHNICKÁ DATA
Silvento-typ
V-EC1) nebo
KL-EC2)
Vzduchový
výkon

Základní deska
5/EC-ZI (90)

new
Komfortní
deska
5/EC-FK (90)

0/15/20/30/40/45/ 0 - 60 (90) m³/h
50/60/(90) m³/h

Komfortní
deska+
5/EC-FK+ (90+)

Suterenní
deska
5/EC-KE

0 - 60 (90) m³/h

0 - 60 m³/h

Hladina akustického tlaku
LW* 3)

od 18 dB(A)

Spotřeba energie3

1,8 - 6,2 (14,5) W

Napájení
Vstup pro ovládání

200 - 240 V AC 50/60 Hz
0 - 10 V

1) Silvento V jsou vložky ventilátoru, které vždy vyžadují instalační skříňku, buď nástěnnou nebo podomítkovou.
2) Silvento KL jsou kompletní jednopotrubní ventilátory, které jsou upnuty v předstěnových konstrukcích.
Jednopotrubní ventilátory Silvento KL se hodí do instalačních skříní řady LUNOS Skalar. 3) Volné foukání *
Hladina akustického výkonu: Hladina akustického výkonu udává, jak je jednotka „hlasitá“. Hodnota je nezávislá
na vzdálenosti.

Hladina akustického výkonu je pouze 18 dB (A) při 15 m³/h (základní větrání) a 52 dB (A)
při 90 m³/h (větrání podle potřeby).
Doporučení
Společnost LUNOS doporučuje použití nově vyvinutého diagnostického softwaru jako
rozšíření rozsahu funkcí a pro použití funkcí protokolování.

www.lunos.cz
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PODTLAKOVÝ SYSTÉM

Silvento ec V-EC & KL-EC

instalační skříňky a řídící desky pro ventilátorové díly a ventilátory
upínací do SDK
Řídicí desky jsou integrovány v rámu a
lze je snadno konfigurovat a v případě
potřeby vyměnit odstraněním krytu. Na
základní i komfortní desce je slot, který
může být vybaven přídavným modulem.
Základní deska Komfortní deska Komfortní deska+

u
new
Základní
deska

Komfortní
deska

Deskapro suterenní prostory

Komfortní deska+

Možnost výběru různých vzduchových výkonů pro základní a jmenovité větrání:
15/20/30/40/45/50/60/(90)
Nastavitelný časový doběh na 0, 15 nebo 30 minutes

-

Intervalové spínání: na 30 minut každé čtyři hodiny nebo
na 15minut každé dvě hodiny

-

Zpoždění zapnutí lze nastavit na 0, 45 nebo 120 sekund

-

Slot pro přídavný modul:
- Radarový detektor pohybu 5/BM nebo
- FM-EO bezdrátový modul nebo
- Diagnostický kabel
Indikátor výměny filtru
-

Plynulá komfortní regulace
vlhkosti a teploty

Plynulá regulace
vlhkosti-teploty-VOC

Suterenní deska Bezdrátový
modul

Pohybový sensor

Komfortní větrání s PLUS
Nová řídící deska Komfort+ kombinuje plynule nastavitelnou regulaci
vlhkosti a teploty s dalším senzorem
VOC. Řídící deska Komfort+ nyní
detekuje také pachy a další těkavé
uhlovodíkové sloučeniny, které
zhoršují kvalitu vzduchu v místnosti.
Silvento ec automaticky odvádí
znečištěný vzduch.
Výsledkem je neustále příjemné
klima v místnosti s čerstvým a čistým
vzduchem. Zprovoznění se provádí ve
spojení s deskami typu 5/EC-FK nebo
5/EC-FK 90+ a přepínačem typu 5/W2
FK.

Větrání suterénu
Silvento ec s vhodnou řídící deskou je nové, inovativní řešení větrání sklepů od LUNOS. Zajišťuje čisté a hygienické
větrání prostoru sklepa. Lze tak snadno dosáhnout komfortního a příjemného klima v místnosti. Uvedení do provozu
probíhá ve spojení s deskou typu 5/EC-KE a přepínačem typu 5/W2 FK. Díky senzorům integrovaným v základní desce
může ventilátor vyvodit závěry ohledně vnitřní a venkovní vlhkosti a upravit tak větrání podobným způsobem jako
sledování rosného bodu. K tomu je zapotřebí trvalé napětí.
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Silvento ec

Konfigurace instalačních skříňek
Typ, rozměry
(VxŠxH v mm)

Odtahové hrdlo
délka v mm

Instalační skříňka pro
povrchovou montáž 3/AP,
269 x 269 x 109.5

Axiální vývod s
kónickým výfukovým
hrdlem
(DN 75 až DN 80),
Délka 69

Instalační skříňka pro
povrchovou montáž
3/AP-B
269 x 269 x 109.5

Kovový, axiální vývod
(DN 80), délka 79

Instalační skříňka pro
podomítkovou montáž
262 x 262 x 102,5
Instalační hloubka 90,5
(bez odtahového hrdla)

Radiální nebo axiální
vývod s kónickým výfukovým hrdlem (DN
75 až DN 80), Délka
69

Instalační skříňka pro
podomítkovou montáž
3/UP-BR,
270 x 270 x 114,5
Instalační hloubka 102,5

Kovový, radiální vývod
(DN 80),
Délka 64

S uzavíracím zařízením K9018017, vhodné pro instalaci
do kuchyní, připojení DN 80, s
nepropustně vzduchotěsnou
zpětnou klapkou.

Instalační skříňka pro
podomítkovou montáž
3/UP-BA
270 x 270 x 114.5
Instalační hloubka 102.5,
s odtahovým hrdlem 175,5

Kovový, axiální vývod
(DN 80),
Délka 73

S uzavíracím zařízením K9018017, vhodné pro instalaci
do kuchyní, připojení DN 80, s
nepropustně vzduchotěsnou
zpětnou klapkou.

Protipožární ochrana

–

S uzavíracím zařízením K9018017, vhodné pro instalaci
do kuchyní, připojení DN 80, s
nepropustně vzduchotěsnou
zpětnou klapkou.

–

Všechny podomítkové varianty jsou k dispozici také jako dvouprostorové.

www.lunos.cz
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AB 30/60

Axiální ventilátor
Odtahovou jednotku s ec-motorem, lze
také kombinovat s fasádním prvkem
LUNOtherm-S a S+.

AB 30/60

Úsporné bytové větrání
Díky nízké spotřebě energie je AB 30/60 energeticky účinný
a tak aktivně přispívá k ochraně životního prostředí.

Venkovní mřížka se sítí proti hmyzu a ochranným
fasádním kroužkem

TECHNICKÁ DATA
Objemový průtok
35/70 m³/h

Tichá ventilátorová jednotka v pouzdru z
melaminové pryskyřice pohlcující zvuk

Vnitřní kryt pro difusní proudění
vzduchu s omyvatelným filtrem G3

Axiální ventilátor AB 30/60 je instalován
přímo do obvodové stěny. Může být
použit samostatně nebo společně s
jednotkami řady e² a používá se k větrání
funkčních místností, jako jsou kuchyně a
koupelny.
EC motor s vestavěnou elektronikou
umožňuje přímé připojení k elektrické síti
bez dalších komponent.

Počítačem optimalizované lopatky
ventilátoru v kombinaci s efektivním
průtokovým kanálem a rozsáhlým zvukově izolačním materiálem zajišťují, že
AB 30/60 poskytuje optimální zvukovou
izolaci zvenčí a velmi nízkou hladinu
hluku. Nejlepší výkon pro životní prostředí díky nízké spotřebě energie.

od 36 dB(A)

Spotřeba energie
1,5/4,9 W
Napájení
100-240 V 50/60 Hz
Vrták
Ø 162 mm
Minimální délka instalace
170 mm
Rozměry
Ø 154 x 130 mm

Lze kombinovat s vnitřními kryty řady 160

Tři tlumiče proti
vnějšímu hluku

Hladina akustického tlaku* LW

Ochranná třída
IP44

Standartní
vnitřní kryt

Komfortní vnitřní kryt
(plastový design)

Komfortní vnitřní kryt
(skleněný design)

Protihlukový
vnitřní kryt

160
* Hladina akustického výkonu:
Hladina akustického výkonu udává,
jak je zařízení „hlasité“. Hodnota
je
nezávislá
na
vzdálenosti.

AB 30/60

Tlumič pro mimořádně tiché
hodnoty hluku

odtah vzduchu
22
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RA 15-60

Ideální pro odvětrání provozních místnostní
Odsávací jednotka s EC motorem, lze také kombinovat
s fasádním prvkem LUNOtherm-S a S+.

Venkovní mřížka se sítí proti hmyzu

TECHNICKÁ DATA
Objemový průtok
15 - 60 m³/h

Ochranný fasádní kroužek

RA 15-60 vděčí za svou mimořádně
dobrou charakteristiku tlaku radiálnímu
motoru EC v kombinaci s velmi stabilním
pouzdrem. Vícevrstvé tlumiče zvuku navíc
poskytují RA 15-60 nízký hluk při chodu a
optimální zvukovou izolaci zvenčí.

Pomocí řídicího systému LUNOS je možné
provozovat motor s regulací vlhkosti a/
nebo časovými funkcemi.

od 24 dB(A)

Spotřeba energie
0,6 - 7,2 W
Napájení
12 V DC SELV

Moduly k pohlcování zvuku pro mimořádně
tiché hodnoty hluku

Vnitřní kryt pro difusní
proudění vzduchu s
omyvatelným filtrem G3

Hladina akustického tlaku* LW

Vrták
Ø 162 mm
Minimální délka instalace
180 mm
Rozměry
Ø 154 x 147 mm

Lze kombinovat s vnitřními kryty řady 160

Ochranná třída
IP20

Radial fan

Standartní
vnitřní kryt

Komfortní vnitřní kryt
(plastový design)

Komfortní vnitřní kryt
(skleněný design)

Protihlukový
vnitřní kryt

160
* Hladina akustického výkonu:
Hladina akustického výkonu udává,
jak je zařízení „hlasité“. Hodnota
je
nezávislá
na
vzdálenosti.

RA 15-60

RA 15-60

Radiální ventilátor
Kombinace stálého tlaku
a snadné renovace

odtah vzduchu
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Prvky pro přívod
venkovního vzduchu

Prvky pro přívod venkovního
vzduchu
Komfortní klima v těsných budovách
Vnitřní a vnější městský provoz
ovlivňuje naše domácí klima.

Pro vysokou úroveň komfortu bydlení
je nezbytné dobře integrovat opatření
zvukové izolace do konstrukce stěn,
oken a přívodu čerstvého vzduchu.

ALD

Prvek pro přívod venkovního
vzduchu vhodný pro všechny
aplikace:
Osvědčený
a
účinný pro použití v obývacích pokojích a ložnicích.

Šroubovací vnější mřížka se
sítí proti hmyzu a ochranným
kroužkem na fasádu

Díky velké zvukové izolaci dosahuje
větrací systém LUNOS výměny vzduchu bez výrazných ztrát na kvalitě bydlení. Vnější větrací otvory ALD, ALD-SV
a ALD-S slouží jako pasivní přívod
vzduchu do obývacích pokojů a ložnic.
Používají se hlavně v kombinaci s odtahovými jednotkami LUNOS řady
Silvento.
Odpadní
vzduch
ve
funkčních místnostech, jako je koupelna a kuchyně, vytváří konstantní podtlak, který pomocí přívodních prvků
vzduchu dopravuje čerstvý vzduch do
domu. Při plánování v souladu s normami to zajišťuje větrání nezávislé na
uživateli podle DIN 1946-6.

Tlumiče k pohlcování zvuku

Ochrana proti tlaku větru

Vnitřní kryt pro difusní proudění
vzduchu s omyvatelným filtrem a
clonou průtoku vzduchu Vnitřní

kryt pro difusní proudění

ALD-SV

Přívodní prvek pro vysoké
průtoky vzduchu se zvýšenou
zvukovou izolací.

Šroubovací vnější mřížka se
sítí proti hmyzu a ochranným
kroužkem na fasádu
Tlumiče k pohlcování zvuku

Vnitřní kryt pro difusní proudění
vzduchu s omyvatelným filtrem a
clonou průtoku vzduchu

26
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Prvky pro přívod venkovního
vzduchu

Prvky pro přívod venkovního
vzduchu

Komfortní klima v těsných budovách
ALD-S

Přívodní prvek vzduchu pro
vysoké požadavky na ochranu
proti hluku

Šroubovací vnější mřížka se
sítí proti hmyzu a ochranným
kroužkem na fasádu.
Tlumiče k pohlcování zvuku

Technická data
Bytové větrání s
faktorem dobrého
pocitu - samozřejmě
od společnosti
LUNOS

ALD

Vnitřní kryt pro difusní proudění vzduchu
s omyvatelným filtrem a clonou průtoku
vzduchu.

ALD-SV

Délka vestavěného prvku: 360 mm
Ø: 154 mm

Délka vestavěného prvku: 360 mm
Ø: 154 mm

Délka vestavěného prvku: 360 mm
Ø: 154 mm

˙V :

˙V :

˙V :

při 4 Pa
18 m³/h
13,5 m³/h
10 m³/h

při 8 Pa
25 m³/h
20 m³/h
15 m³/h

Zvuková izolace
Tloušťka stěny
Dn,e,w

50 – 65 dB(A) 360 mm
56 – 69 dB(A) 500 mm

53 – 66 dB(A) 360 mm
61 – 71 dB(A) 500 mm

56 – 71 dB(A) 360 mm
67 – 75 dB(A) 500 mm

ALD

110110

9090

7070

2020

5050

V (m³/h)

LUNOS 2021

* Ekvivalent 55 % podle ISO 16890 ePM1.
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Clona průtoku vzduchu Ø 70 mm
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3030

6060

1010

Hygienický vnitřní kryt
(plastový design)
včetně F7* filtru

4040

8080

1515

Hygienický vnitřní kryt
(skleněný design)
včetně F7* filtru

5050

100100

2525

00

ALD-S

6060

120120

3030

Komfortní vnitřní kryt
(skleněný design)

při 4 Pa
10 m³/h

při 8 Pa
15 m³/h

Zvuková izolace
Tloušťka stěny
Dn,e,w

3535

Protihlukový
vnitřní kryt

při 4 Pa
18 m³/h
13,5 m³/h
10 m³/h

Zvuková izolace
Tloušťka stěny
Dn,e,w

4040

Komfortní vnitřní kryt
(plastový design)

při 8 Pa
25/30* m³/h
20 m³/h
15 m³/h

Uvedené hodnoty zvukové izolace platí pro výše uvedené objemové průtoky s kruhovým potrubím zcela vyplněným tlumiči zvuku.
* Objemový průtok ALD-SV s rovnoměrným uspořádáním zvukově izolačních tlumičů.
ALD -SV Všechny údaje jsou matematicky zaokrouhleny.

Lze kombinovat s vnitřními kryty řady 160

Standartní
vnitřní kryt

ALD-S

V.Blende Ø 56

Ohne V.Blende

V.Blende Ø 70

V.Blende Ø 56

Ohne V.Blende

Ohne V.Blende_ausgerichtet

160

odtah vzduchu
www.lunos.cz
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Ne t
xx

Rekuperační jednotka
xx
Ne t je vhodný pro použití ve školkách, školách,
kancelářích, hotelech, lékařských ordinacích i v
domácnostech. Nexxt také poskytuje nejlepší výsledky
v oblastech nebo místech, kde převládá mimořádné
zatížení větrem a v oblastech, kde je vyžadována vysoká
zvuková izolace.

Nexxt

Decentralizovaná rekuperační jednotka
Nízká hladina hluku a maximální pasivní odhlučnění

Nexxt je extrémně energeticky účinná díky velmi nízké spotřebě energie: technolo-gie ec
s vysokou účinností umožňuje nízskou spotřebu energie.
Instalační skříňka pro nástěnnou
či podomítkovou montáž

Dvoukanálový vnější kryt
s ochranou proti hmyzu

Optimalizované radiální ventilátory pro
nízkou vnitřní hlučnost

Potrubí do stěny se
samostatným kruhovým
tubusem 160 mm

Integrovaný ovladač zajišťuje dokonalou
spolupráci mezi různými komponenty.
Automatický řídicí systém vybavený senzory vlhkosti a teploty zajišťuje účin-né větrání s ochranou proti vlhkosti i ve standardní verzi. Volitelně může být Nexxt vybaven rádiovým modulem FM-EO pro ovládání a komunikaci s ostatními kom-ponenty
LUNOS a pro integraci SmartHome. Srdcem
výrobku Nexxt je zásuvná jednotka s výměníkem
tepla,
která
je
vy-

bavena inovativní membránovou technologií:

VOLITELNÝ FM-EO
Bezdrátový modul pro
obousměrný bezdrátový přenos

Nexxt-E
Entalpický výměník tepla dosahuje míry
zpětného získávání tepla až 95,5 %. Režim
provozu výměníku navíc zajišťuje, že je z
velké části bez námrazy a poskytuje komfort v interiéru i při studeném venkovním
vzduchu.

VOLITELNÝ F7*- a F9-Filter
Pro nejvyšší nároky na hygienu

VOLITELNĚ

Elektrické zavírání klapky

Elektrický klapkový uzávěr 9/KVEN-2
pro Nexxt na kruhovém potrubí 160.
Automaticky otevírá nebo zavírá
průchodku panelu při zapnutí
nebo vypnutí jednotky.

Entalpický výměník tepla
poskytujíci 89 % tepla

K dispozici jsou výměnné filtry
trídy M5, F7 a F9

Integrované ovládání s vlhkostním a
teplotním čidlem

Vnitřní kryt s ovládacím panelem a
indikátorem výměny filtru

Doporučení
Jako rozšíření rozsahu funkcí a pro využití logovacích funkcí
doporučuje LUNOS použití nově vyvinutého diagnostického
softwaru..

160

Rekuperace
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Nexxt

Nexxt

Stavebnicový systém pro dokonalý ventilátor

ZÁSUVNÁ JEDNOTKA

NXT-E
Zásuvná jednotka

INSTALAČNÍ SKŘÍŇKA

TUBUS + ADAPTÉR*

3/NXT
Instalační skříňka pro
zapuštěnou montáž

+

or

+

9/R 160-500
500 mm délka
9/R 160-700
700 mm délka

and

Technické data

VNITŘNÍ KRYT

9/NXT-IBF
s fóliovou klávesnicí

+

VENKOVNÍ KRYT

1/HWE-2
Dvoukanálový venkovní
kryt

+

Charakteristika

Objemový průtok

15 - 110 m³/h

Max. stupeň tepelné dostupnosti

96 %

Stupeň tepelné dostupnosti podle EN 13141-8
při referenčním objemovém průtoku

25 m³/h: 96 %
50 m³/h: 89 %
75 m³/h: 84 %

Max. normovaný rozdíl zvukových hladin Dn,e,w

49 dB

Hladina akustického výkonu LW

od 20 dB(A)

Spotřeba energie*

or

Napájení
Vrták
Minimální instalační délka
Hloubka pro nástěnnou montáž

3/NXT + 3/NXT-AP
Instalační skříňka pro
nástěnnou montáž

2/AD 160
Adaptér*

1/HAZ-2
Dvoukanálový venkovní
kryt

32
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22 W
200-240 V | 50/60 Hz (115 V | 60 Hz na žádost)
162 mm
Nástěnná montáž: 110 mm, zapuštěná montáž: 280 mm
172 mm instalační skříňka + 105 mm klapkový uzávěr v tubusu

Rozměry zařízení

480 mm x 480 mm x 170 mm

Rozměr vnitřního krytu

510 mm x 510 mm x 66 mm

Rozměr venkovního krytu

235 mm x 205 mm x 72 mm

Třída energetické účinnosti
Stupěň ochrany

* Od 30 cm je nutný adaptér na každých 10 cm nebo jeho část kruhového potrubí.

Nexxt-E

IP22

* Při 70 % maximálního objemového průtoku podle směrnice ErP, nařízení EU 1254/2014. Všechny údaje jsou matematicky
zaokrouhleny

www.lunos.cz
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Řada e²

Řada e²

Technická data

Flexibilní v jakékoli oblasti
Žádný ventilátor nemá decentralizované
větrání s takto charakterizovaným zpětným
získáváním tepla jako e² od LUNOS.

Character
Objemový průtok

e²krátký

pro úzké obvodové stěny
od 200 mm tloušťka stěny

e²60krátký

e²60 pro úzké obvodové stěny od
tloušťky stěny 200 mm

Řešení pro požadavky
budoucnosti

34
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Klasický: osvědčená a účinná
pro použití v obývacím pokoji a
ložnici

e2 krátký
15 - 38 m³/h

97 %

87 %

94 %

88 %

20 m³/h: 96 %
40 m³/h: 90 %
60 m³/h: 85 %

40 m³/h: 83 %
60 m³/h: 80 %

20 m³/h: 93 %
38 m³/h: 91 %

20 m³/h: 85 %
38 m³/h: 80 %

Max. normovaný rozdíl
zvukových hladin Dn,e,w

67 dB

67 dB

54 dB

54 dB

Hladina akustického
výkonu LW

od 18 dB(A)

od 18 dB(A)

od 29 dB(A)

od 28 dB(A)

Spotřeba energie

0,4 - 3,3 W

0,4 - 3,3 W

0,7 - 4 W

0,6 - 3,9 W

Minimální instalační
délka

280 mm
(menší na žádost)

200 mm

280 mm

200 mm

Rozměry

Zásuvný model
Ø 154 x 243 mm

Zásuvný model
Ø 154 x 160 mm

Zásuvný model
Ø 154 x 243 mm

Zásuvný model
Ø 154 x 168 mm

Všechny řady 160 vč.
desky LUNOtherm a
vnějšícj krytů

Všechny řady 160 vč.
desky LUNOtherm a
vnějšícj krytů

Všechny řady 160 vč.
desky LUNOtherm a
vnějšícj krytů

Všechny řady 160 vč.
desky LUNOtherm a
vnějšícj krytů

Max. stupeň tepelné dostupnosti

Stupeň tepelné
dostupnosti podle EN
13141-8 při referenčním
objemovém průtoku

5 - 60 m³/h

e2
15 - 38 m³/h

neu

e²60

e260krátký
5 - 60 m³/h

Kompatibilita

e²

e260

Třída energetické
účinnosti
All data are mathematically rounded.

www.lunos.cz
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e 60
2

& e260krátký

Připraveni na požadavky budoucnosti.
Díky velmi nízké spotřebě energie a
inteligentnímu ovládání motoru je e²60
extrémně energeticky účinný a snadno
dosahuje třídy energetické účinnosti A+.

Vysoce účinný tepelný akumulátor s úrovní
zajištění tepla 90 % resp. 83 %

e2 60 a e260krátký

Řešení pro požadavky budoucnosti

S klasifikovanou stabilitou tlaku větru a vysokým objemovým průtokem je e²60
referenčním zařízením ve své třídě.

Následné vylepšení ec-technologie a
aerodynamiky křídla zajišťuje
mimořádně nízké emise hluku.

Patentovaný difuzér vzduchu pro optimální přívod
vzduchu

new

To, že e²60 dosahuje vysoké úrovně
dodávky tepla 96 %, je z velké části
způsobeno nově vyvinutým a patentovaným difuzorem vzduchu, který
zajišťuje rovnoměrné proudění tepelným výměníkem. Výrobek e²60 je první

axiální ventilátor, který dosahuje konstantního objemového průtoku při
vysokém protitlaku. Tato vynikající vlastnost externího řízení motoru zajišťuje, že
e²60 je první jednotkou svého typu,
která splňuje požadavky tlakové třídy S1
podle DIN 13141-8. To usnadňuje
použití v oblastech s vysokým tlakem
větru, například na pobřeží nebo ve
vysokých nadmořských výškách. Další

Lze kombinovat s vnitřními kryty řady 160

Standartní
vnitřní kryt

Komfortní vnitřní kryt
(plastový design)

výhodou e²60 je jeho rozsah vysokého
objemového průtoku. S menším
tepelným akumulátorem výrobku
e²60krátký se rozsah použití rozšiřuje
na užší vnější stěny s tloušťkou stěny
200 mm nebo více.

F7-FILTR
Speciální pylové a jemné
prachové filtry, které jednoduše
zanechají nepříjemné
částice venku. Filtry F7* jsou
součástí IBG-H a IBK-H.

Komfortní vnitřní kryt
(skleněný design)

Hlukově optimalizovaná ventilátorová
jednotka s tlakově stálým ec-motorem

160
Vnitřní kryt s omyvatelným
filtrem G3
Protihlukový
vnitřní kryt

36
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Hygienický vnitřní kryt
(skleněný design)

Hygienický vnitřní kryt
(plastový design)

Regenerace

* Ekvivalent 55 % podle ISO 16890 ePM1.

www.lunos.cz
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e

go

Reverzní technologie pro odtah
odpadního vzduchu
Pro koupelny, WC a kuchyně

Vnější kryt s ochranou proti povětrnostním vlivům
s oddělenými průtoky vzduchu a ochranou proti
hmyzu

Vysoce účinný keramický výměník tepla s max.
stupeň dodávky tepla 92 %

ego

Přívod a odvod vzduchu v jedné jednotce
V jednom ego, dva ventilátory zajišťují současný přívod a
odvod vzduchu. Není tedy nutný provoz v páru.

TECHNICKÁ DATA
Objemový průtok
5 - 20 m³/h (ZZT), 45 m³/h (odtah)

Jednotka ego zajišťuje optimální větrání se
zpětným získáváním tepla v koupelnách,
WC a kuchyních. Kombinuje přívod a odvod vzduchu pomocí dvou malých ventilátorů umístěných uvnitř jednotky.

Jednotka ego je jednou z nejmenších
dvoukanálových zařízení na světě pro větrání domácností se zpětným získáváním
tepla.

Maximální stupeň tepelné dostupnosti
92 %
Stupeň tepelné dostupnosti*
91 %
Max. standardní rozdíl hladiny zvuku Dn,e,w
46 dB
Hladina akustického výkonu** LW
od 28 dB(A)

Vnější kryt
Lze kombinovat s dvoukanálovým
vnějším krytem na fasádě

Spotřeba energie
1 - 4,9 W
Napájecí napětí
12 V DC SELV
Vrták
Ø 162 mm
Minimální instalační délka
300 mm
Rozměry
Kryt 237 x 217 mm
zásuvné díly Ø 154 x 300 mm

Tiché ventilátorové jednotky v protiproudém
uspořádání pro souběžný přívod a odtah vzduchu

Vnitřní kryt pro optimalizovaný průtok se
samostatnými otvory pro přívod a odvod vzduchu
a omyvatelným G3 nebo pylovým filtrem

38
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REGENERACE
LUNOS 2021

* Podle EN 13141-8 při referenčním
objemovém průtoku.
** Hladina akustického výkonu:
Hladina akustického výkonu udává, jak je
zařízení „hlučné“. Hodnota je nezávislá na
vzdálenosti. Všechny údaje jsou matematicky

www.lunos.cz

ego

Stupeň ochrany
IP22
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FASÁDNÍ PRVEK

LUNOtherm

Fasádní prvky
Bez průvanu, hygienické
zvukotěsné a téměř neviditelné.

LUNOtherm

Fasádní prvek LUNOS
S fasádním prvkem LUNOtherm již není vzhled fasády nikterak omezován
TECHNICKÁ DATA

Připojení kruhového
tubusu DA 160

Vzhledem ke své poloze v nadpraží nebo
v ostění je prvek vložen přímo do izolační
vrstvy tepelně izolačního kompozitního
systému (ETICS) a zvenčí je tak téměř
neviditelný.

Variabilní zkrácení

new

LUNOtherm lze instalovat nad nebo vedle okna, takže je bez problémů možná i
kombinace s roletovým boxem. Společně
s novým tlumičem hluku 9/ SD-LS se
LUNOtherm-S nyní stává LUNO-thermS+, který snadno dosahuje hodnot až 74
dB. Je samozřejmé, že LUNOtherm-S lze
dovybavit novým tlumičem hluku, aby se
stal LUNOtherm-S+ i po instalaci.

i zvuku - o dalších 90° zajišťuje vysoké
zvukově
izolační
vlastnosti
LUNOtherm-S a S+. Výrazně nižší
hmotnost a přizpůsobivá standardní
velikost navíc umožňují lepší
manipulaci v logistice a na stavbě.
V
kombinaci
s
přívodním
prvkem ALD-S může LUNOthermS+ dosáhnout standardního rozdílu hladiny zvuku až 75 dB.

LUNOtherm-S
Vhodné pro montáž do zateplovacího
systému ETICS.
Instalace nad nebo pod izolací možná.
Rozměry (V x Š x H): 930 x 700 x 60 mm
Rozměry vnější mřížky (V x Š): 345 x 53 mm
LUNOtherm-S+
Vhodné pro montáž do zateplovacího
systému ETICS.
Instalace nad nebo pod izolací možná.
Rozměry (V x Š x H): 930 x 700 x 60 mm
Rozměry vnější mřížky (V x Š): 345 x 53 mm
Tlumič hluku pro LUNOtherm-S
Typ 9/SD-LS pro dovybavení
Rozměry (V x Š x H): 579 x 131 x 37 mm

Využijte výhod z naší produktové
řady: Zejména řadu e² a ALD lze výborně kombinovat s LUNOtherm.

Síť proti hmyzu

Oba fasádní prvky jsou obzvláště snadno
zpracovatelné. Větrací otvor lze variabilně
polohovat a vychýlení vzduchu-a tím také

LUNOtherm-S

Vhodné pro montáž do ETICS
.

40
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LUNOtherm-S+

Vhodné pro montáž do ETICS
+ lepší zvuková izolace

160

LUNOtherm-S a LUNOtherm-S+ mají
všeobecné technické schválení podle DIBt

Deska LUNOtherm je dodávána v tloušťce 60
mm a je zpracována fasádníkem jako izolační
deska ETICS. Podrobnější pokyny k instalaci
jsou k dispozici na vyžádání. Vzhledem k
tomu, že LUNOtherm je instalován v oblasti
vzplanutí požáru, byla jeho vhodnost testována v rámci schválení stavebního dozoru
DIBt.

www.lunos.cz

LUNOtherm

Číslo registrace
LUNOtherm-S a LUNOtherm-S+
Z -56.212-3628
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Kombinace řady 160

Kombinace série 160

pro decentrální větrací v techniku
Použijte dvoukanálové vnější kryty!

01

42

ZÁSUVNÝ DÍL

02

TUBUS

03

VNITŘNÍ MŘÍŽKA

04

VNĚJŠÍ KRYT NEBO
LUNOTHERM

LUNOS 2021

Řada e²

RA 15-60

AB 30/60

ALD

ALD-S

9/R 160-500
Délka 500 mm

9/IBE 9/IBK

Plastový, kruhový
1/BE 180, 1/WE 180,
1/AZ 180

9/IBG

Kov, kruhový, čtvercový
1/RME 175, 1/QME 228
1/RMK 175, 1/QMK 228

ALD-SV

Nexxt

ego

9/R 160-700
Délka 700 mm

9/IBS

Vnější kryt, hliníkový
1/HWE, 1/HAZ, 1/HES

9/IBG-H 9/IBK-H 9/NXT-IBF

LUNOtherm-S

Dvoukanálový kryt

LUNOtherm-S+

2/EGI
(rozsah dodávky ego)

Dvoukanálový kryt, hliníkový
1/HWE-2, 1/HAZ-2

www.lunos.cz
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LUNOMAT

Centrální bytová větrací jednotka
Přívod čerstvého vzduchu do obytných
prostor tlakově odolnými a vysoce
účinnými ec radiálními motory pro
objemové průtoky až 125 m³/h.

LUNOMAT

První centrální bytová větrací jednotka LUNOS
Vysoce účinný entalpický výměník tepla
TECHNICKÉ DATA

se stupněm tepelné dostupnosti až 95 %

Objemový průtok
40 - 125 m³/h při 100 Pa

S vysoce účinným entalpickým výměníkem
tepla se stupněm tepelné dostupnosti až 95 %
je LUNOMAT výkonným profesionálem pro
přívod čerstvého vzduchu do obytných
prostor.
Díky výměnným filtrům tříd F7 a F9 lze
LUNOMAT přizpůsobit nejrůznějším požadavkům. Tlakově odolné a vysoce účinné ec
radiální motory jsou vhodné i pro objemové
průtoky až 125 m³/h při 100 Pa a jsou tak
schopny odolat i silnému tlaku vzduchu při
pobřeží nebo ve vysokých nadmořských
výškách.

Stručně řečeno: LUNOMAT je všestranný
talent od společnosti LUNOS pro centrální
větrání bytů.
LUNOMAT lze ovládat téměř všemi řídicími
systémy LUNOS: TAC, univerzálním ovládáním a ovládáním gesty. Samozřejmostí je také možnost přijímat příkazy z
běžných ovládacích prvků chytré domácnosti homee prostřednictvím volitelných
bezdrátových modulů.

Max.stupeň tepelné dostupnosti
84 %
Stupeň tepelné dostupnosti*
75 m³/h: 92 %
100 m³/h: 87 %
125 m³/h: 85 %
Stupeň tepelné dostupnosti dle PHI
83 %
Hluk zařízení
při 100 m³/h, 100 Pa
45 dB(A)
Specifická spotřeba energie (SPI)
při 50 Pa*
0,3 W/(m³/h)
Max. spotřeba energie
při 125 m³/h,100 Pa
52 W
Síťové napětí
100 - 240 V | 50/60 Hz

VOLITELNÝ FILTR F9
K dispozici jsou výměnné filtry
tříd F7* a F9

Vnější a vnitřní úniky
Třída A1
Rozměry (V x Š x H)
805 x 555 x 190 mm

* Ekvivalent 55 % podle ISO 16890 ePM1.
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Rekuperace

*Podle EN 13141-7 při referenčním
objemovém průtoku.

www.lunos.cz

LUNOMAT

Možnosti instalace
Novostavba a rekonstrukce
Montáž na strop a na stěnu
4 x DN 125 mm vývody

45
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OVLÁDÁNÍ

Ovládání

Ovládání gesty
Vyvětrejte gestem

Ať už gestem nebo automatizovaně
LUNOS nabízí řídicí systémy, které lze přizpůsobit
přesně podle přání a požadavků.

5/UNI-FT | 5/W2U

Lze ovládat automaticky, standardně
s ovládáním vlhkosti/teploty a
modulem časového zpoždění

Pro všechny produkty jsou k dispozici různé řídicí systémy. Ovládání gesty funguje
prostřednictvím elektromagnetického pole, které lze aktivovat různými gesty – tedy
bezkontaktně. Pod dotykovou jednotkou se nachází 60 RGB LED, které poskytují
zpětnou vazbu během provozu a snadno srozumitelným způsobem signalizují
aktivované funkce a stavy.

Ovládání gesty

Bezkontaktně ovladatelné s 60 RGB
LED a mnoha možnostmi zobrazení v

Functions

Možné kombinace zařízení

» Vyberte pohotovostní zobrazení:
čas, teplota/úroveň vlhkosti, doba
provozu filtru, noční světlo

Ke dvěma výstupům ovladače gesty lze
připojit univerzální ovladače i zařízení
řady Nexxt a/nebo Silvento ec. Tyto
dvě řídicí cesty nebo kanály lze ovládat
samostatně, takže dvě různé oblasti lze
snadno ovládat nezávisle na sobě. To
znamená, že celý větrací systém bytové
jednotky lze ovládat jedním ovladačem.

» Nastavitelné mezní hodnoty
rozsahu vlhkosti

new

» Dva větrané prostory lze ovládat
nezávisle na sobě
» Komfortní funkce intenzivní
větrání, noční útlum a letní
větrání lze individuálně
parametrizovat v průběhu
chodu a úrovni
» Funkce ochrany proti
vlhkosti a mrazu
» Pomocí jednoho ovladače lze
ovládat různé typy zařízení

TAC
Smart Comfort

Všestranný ovladač od LUNOS lze
nakonfigurovat pro nejrůznější
scénáře větrání

Obzvláště snadné ovládání:
stačí jeden stisk tlačítka

46
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Smart Comfort

5/UNI-FT

Toto ovládání je extrémně snadné. Různé režimy větrání a také režim vlhkosti a teploty
doporučený pro nepřetržitý provoz lze nastavit přímo stisknutím tlačítka. Pokud je
jednotka v doporučeném režimu vlhkost-teplota, funguje větrací systém obzvláště
efektivně a udržuje klima v místnosti na optimální úrovni.

S univerzální řídicí jednotkou 5/UNI-FT lze každou větrací jednotku ovládat
automaticky. Je standardně vybavena ovládáním vlhkosti/teploty a časovým
zpožděním a má letní režim. Univerzální řídicí jednotka je multifunkční 12voltová
řídicí jednotka, kterou lze ovládat jednoduchým dvoupólovým sériovým spínačem.

Větrání na stisk tlačítka-přesně podle potřeby

Regulace vlhkosti a teploty jako standard

Funkce

Možné kombinace zařízení

Funkce

Možné kombinace zařízení

Automatická regulace vlhkosti, intenzivní větrání, noční útlum a letní větrání
volitelné pomocí tlačítek
» Nastavitelné čtyři různé spodní
limity rozsahu vlhkosti

Smart Comfort dokáže ovládat všechny 12V ventilátory od LUNOS.

» Automatická regulace vlhkosti

Všechny 12V ventilátory LUNOS lze
ovládat pomocí univerzálního ovladače
5/UNI-FT.

» Manuální ovládání pomocí
sériového spínače (čtyřstupňové)

» Funkce ochrany proti vlhkosti a
mrazu

» Integrované sledování času
s intervalovým provozem

» Připojitelný bezdrátový modul
» Vstup 0 - 10 V pro připojení
k TAC nebo k systému
domácí automatizace

» Nastavitelné tři různé
rozsahy regulace vlhkosti

» Připojitelný bezdrátový modul

new

» Vstup 0 - 10 V pro připojení
k TAC nebo k systému
domácí automatizace

new

Připojitelný

+
Připojitelný bezdrátový
modul UNI-EO

48
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+
Připojitelný bezdrátový
modul UNI-EO
www.lunos.cz
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TAC

Dotykový vzduchový komfort – všestranný talent od LUNOS
TAC lze nakonfigurovat pro různé scénáře větrání Toto ovládání se ukazuje jako
energeticky účinný kombinační umělec: ke třem výstupům ovládání jsou připojeny
buď různé ventilátory nebo samostatný univerzální ovládání. Integrovaný napájecí
zdroj naprosto postačuje například pro třípokojový byt, ve kterém se ovládají čtyři
e² v obývacích pokojích a jeden Silvento ec v koupelně. V případě vyšší poptávky
po větracích jednotkách u větších bytů nebo rodinných domech může Touch Air
Comfort také ovládat několik univerzálních ovladačů.

Lze přímo připojit 12V ventilátory řady 160 a také jednotku
Nexxt a ventilátor Silvento ec.

Alternativně lze pomocí univerzálního
ovládání připojit téměř libovolný počet
ventilátorů a ovládat je přes TAC.

VOLITELNÝ CO2-Senzor SCO2-TAC

» E-Ink displej pro nejnižší spotřebu
energie

Nepřetržité měření hodnot CO₂ umožňuje TAC
řídit ventilátory podle kvality vzduchu. Rozsah
regulace je nastavitelný a lze jej přizpůsobit
různým podmínkám v místnosti. Program CO₂
lze nastavit současně s programem vlhkost/
teplota. Automatický systém pak vychází z
prvního požadavku, který nastane.

» Integrovaný senzor vlhkosti a teploty
» Rozšiřitelné o senzor CO2 SCO2-TAC

» Ventilátory Silvento ec lze
přímo připojit a ovládat pomocí
nízkonapěťového vstupu
» Další zařízení lze ovládat pomocí
připojených univerzálních ovladačů
» Komfortní funkce jako noční útlum,
letní větrání atd. také prostřednictvím
týdenního plánu prostřednictvím
integrovaných hodin reálného času
» Funkce ochrany proti vlhkosti a mrazu
» USB rozhraní pro aktualizace
softwaru, změny jazyka a export
zaznamenaných provozních a
senzorových dat
» Rozměry: (Š x V x H)
155 x 97 x 20 mm (nástěnná montáž),
vč. hluboké schránky na elektroniku,
horizontální instalace, rozměry:
(Š x V x H) 143 x 70 x 75 mm
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Dotykový vzduchový komfort – všestranný talent od LUNOS

Funkce

» Přímý provoz až do čtyř e² nebo dvou
ego nebo jednoho RA 15-60
Možné kombinace zařízení

TAC

Doporučení
Jako rozšíření rozsahu funkcí a pro využití logovacích funkcí doporučuje
LUNOS použití nově vyvinutého diagnostického softwaru.

LUNOS SERVIS
Pokud jste si nechali vytvořit návrh LUNOS
pomocí ovladačů TAC, obdržíte spolu s návrhem
jednotlivé konfigurační kódy TAC vašeho
stavebního projektu. Alternativně lze kód
vytvořit na www.lunos.de.

www.lunos.cz
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BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE

Bezdrátová technologie

Bezdrátová technologie

Pro snadné připojení chytré domácnosti
Bezdrátová technologie, která splňuje vysoké požadavky LUNOS,
musí být extrémně energeticky účinná a bezpečná.

Univerzální ovládání s modulem
UNI-EO pro systém e2
Univerzální ovládání s modulem
UNI-EO pro systém ego

Obousměrná bezdrátová technologie
přenáší spolehlivé signály s velmi malým
množstvím energie. Vysílače lze provozovat částečně bez baterií, a proto s nízkou
údržbou. Potřebnou energii generuje piezoelektřina spínačů nebo solárních článků.

Vnitřní sensor
SFT-EO
homee Brain Cube
s EnOcean Cube

Silvento ec
s FM-EO

Nexxt
s FM-EO

Pro ovládání větracího systému prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu
nebo počítače společnost LUNOS doporučuje použití centrální jednotky homee
Smart Home, která již má stand-ardně
rozhraní WLAN a zajišťuje tak připojení k
internetu. S rozšiřujícím modulem

EnOcean od homee jsou rádiové moduly
LUNOS integrovány do řídicího centra
chytré domácnosti. Ale snadno použitelné rozhraní, dostupné jako aplikace pro
iOS a Android nebo jako webová aplikace,
lze použít k ovládání nejenom větrání:
všechny funkce chytré domácnosti lze
ov-ládat prostřednictvím této jediné
aplikace.

Dálkový ovladač
RC-EO

Brain Cube & EnOcean Cube
Brain Cube jako základ systému chytré
domácnosti společně s EnOcean Cube
pro spojení produktů LUNOS činí větrací
systém chytrým.

Venkovní sensor
SFT-EO

Aplikace dostupná
pro iOS, Android nebo
jako webová aplikace

Univerzální ovládání s modulem
UNI-EO pro systém e2
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Bezdrátová technologie

Bezdrátová technologie

Pro snadné připojení chytré domácnosti
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Pro snadné připojení chytré domácnosti

Dálkový ovladač RC-EO

UPM-EO

Sensor SFT-EO

Dálkový ovladač RC-EO je bez baterií,
odolný proti nárazům a stříkající vodě, a
je proto vhodný pro všechny oblasti každodenního života. Ve spojení s modulem
UNI-EO nebo bezdrátovým modulem
FM-EO lze všechna připojená zařízení ovládat rádiovým povelem. Prostřednictvím dvou dostupných kanálů lze
přepínat vzduchové objemy a aktivovat
či deaktivovat speciální funkce.

Zabudovaný
modul
UPM-EO
je
vysílačem a přijímačem pro bezdrátové
signály. Po připojení k ventilátoru AB
30/60 se odtahový ventilátor stane bezdrátovým. Zejména během rekonstrukčních prací to umožňuje pozdější
ruční ovládání ventilátoru bez nutnosti
složitého pokládání kabelů.

Externí vlhkostně teplotní sensor SFT-EO
lze nainstalovat téměř kamkoli a nevyžaduje žádné další napájení. Pokud jste
připojili SFT-EO jako vnitřní sensor k
modulům
UNI-EO
nebo
FM-EO,
porovnají se hodnoty bezdrátového
senzoru a interních senzorů, a větrání je
následně založeno na takto přenesených
klimatických podmínkách. Při zapojení
jako venkovní čidlo s modulem UNI-EO
inteligentní řídicí jednotka porovnává
absolutní hodnoty vnitřního a venkovního klimatu a podle toho upravuje
větrání.

LUNOS 2021

Bezdrátový modul UNI-EO
pro univerzální ovládání

Bezdrátový modul FM-EO
pro Silvento ec a Nexxt

Bezdrátový modul UNI-EO slouží k
univerzálnímu ovládání a Smart
Comfort a zajišťuje neustálou komunikaci se spojenými bezdrátovými
komponentami LUNOS. To zahrnuje
jak zpracování přijatých hodnot
senzorů a spínání příkazů, tak přenos
stavů systému. Automatické režimy
lze rozšířit a optimalizovat. Řídicí
systém může také přizpůsobit provoz
připojených zařízení na propojených
větracích komponentech. Například
je možné, že připojená zařízení e²
aktivně přivádějí přívod vzduchu, když
odtahový ventilátor sepne požadavek k
větrání pomocí bezdrátového příkazu.

Bezdrátový modul FM-EO je kompatibilní se všemi modely Silvento ec a
Nexxt. V podtlakovém systému lze Silvento ec a funkce větrání optimalizovat
také pomocí venkovního čidla SFT-EO.
Ve spojení s jednotkami e² na univerzální řídicí jednotce s modulem UNI-EO
lze vyměňovat hodnoty senzorů a koordinovat větrací operace systémů. Totéž
platí pro kombinaci Nexxt a Silvento ec.
Pokud je v jedné uživatelské jednotce
provozováno několik jednotek Nexxt,
lze větrání s řízenou teplotou dosáhnout cíleným křížovým větráním jednotek mezi sebou. Je také možné
účinně reagovat na měnící se venkovní
teploty a udržovat vnitřní teplotu konstantní.

www.lunos.cz
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Chytrá domácnost homee

KNX-Ovladač

homee je modulární řídicí centrum inteligentní domácnosti, které umožňuje propojení
různých obchodů (profesí) a technologií. Poskytuje jasně strukturované a snadno
použitelné rozhraní ve formě aplikace pro iOS a Android nebo jako webová aplikace.
Centrální jednotkou je bílá mozková kostka (Brain Cube), která již má standardně
rozhraní WLAN. Tím je zajištěno jak připojení k internetu, tak komunikace s inteligentními domácími zařízeními podporujícími WLAN. Brain Cube pak lze doplnit dalšími
kostkami, z nichž každá představuje rádiovou technologii. Takže volitelnou kostku s
bezdrátovými standardy EnOcean, ZigBee a Z-Wave lze umístit na centrální jednotku,
kterou lze poté rozšířit a vytvořit univerzální komunikační rozhraní.

Modul KNX LUNOS Control4 umožňuje ovládání decentralizovaných
větracích jednotek se zpětným získáváním tepla a ventilátorů pro odvod
vzduchu přes sběrnici KNX. Prostřednictvím sběrnice KNX může navzájem
propojit několik modulů a umožnit tak libovolnou požadovanou operaci.
Pro přímé ovládání větracích zařízení lze použít stávající vypínače.

Modulární centrální jednotka

KNX Control4

Modul má integrovanou spojku sběrnice KNX a vyžaduje externí napájení. Lze jej
integrovat, parametrizovat a ovládat obvyklým způsobem v instalaci KNX.

Modulární inteligentní centrální domácnost homee také umožňuje komunikaci mezi
zařízeními a senzory od různých výrobců pomocí takzvaných homee-gramů. Tyto lze
použít například ke spouštění akcí závislých na senzorech a to dokonce i napříč různými
systémy. Díky tomu je větrání pohodlnější než kdykoli předtím.

LUNOS a KNX s
naším partnerem

Brain Cube

EnOcean Cube

Brain Cube je centrální řídicí jednotka a
tvoří základ inteligentní domácnosti
homee. Zde jsou zpracovávány signály
přijímané volitelně dostupnými bezdrátovými kostkami. Brain Cube se
připojuje k místní síti prostřednictvím
WLAN, takže k připojeným rádiovým
komponentám se dostanete odkudkoli.

S EnOcean Cube lze bezdrátové moduly
od LUNOS integrovat a ovládat z domova. Odešle všechny informace do
Brain Cube, která je následně zpracuje. A
naopak Brain Cube odesílá pokyny z aplikací a domácích programů prostřednictvím EnOcean Cube do bezdrátových
modulů LUNOS, které podle toho ovládají ventilátory.

Produkty HOMEE lze
objednat:
Codeatelier GmbH
Lindenstraße 20
74363 Güglingen
hello@codeatelier.com
www.hom.ee
Shop: www.store.hom.ee
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Arcus Electronic Design
Services GmbH
Rigaer Str. 88
10247 Berlin
Phone + 49 30 259 339 14
Fax + 49 30 259 339 15
info@arcus-eds.de
www.arcus-eds.de
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Vnitřní kryty

Vnitřní kryty

Komfortní vnitřní kryt
Přímý zvukový dopad na uživatele je snížen - výsledkem je příjemnější zážitek z bydlení.
Skleněné varianty zaujmou i elegantním a moderním designem.

Standartní vnitřní kryt
Jednoduchý kryt s nadčasovou elegancí pro univerzální použití v řadě 160.

řady 160

řady 160

(V x Š x H) 180 x 180 x 35 mm
Označení: 9/IBE		
V plastovék provedení
(V x Š x H) 191 x 180 x 60 mm
Označení: 9/IBK

V plastovém provedení
včetně filtru F7,
zvýšená hygienická ochrana
(V x Š x H) 191 x 180 x 77 mm
Označenís: 9/IBK-H

Zvukově izolační vnitřní kryty
Zvýšení standardního rozdílu hladiny zvuku až o 6 dB, snížení vlastního hluku vč. omyvatelných filtrů, po jednom kuse filtr třídy G2 a G3.
Ve skleněném provedení
(V x Š x H) 197 x 185 x 66 mm
Označení: 9/IBG

Ve skleněném provedení
včetně filtru F7,,
zvýšená hygienická ochrana
(V x Š x H) 197 x 185 x 83 mm
Označení: 9/IBG-H
včetně filtrů G2 a G3
(V x Š x H) 250 x 250 x 78 mm
Označení: 9/IBS
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Vnější mřížky

Vnější kryty

Kruhové & čtvercové
Plastová mřížka Ø 180 mm
Pro tubus Ø 160 mm
S ochranným fasádním kroužkem
Upevnění na drápky a ochrana proti hmyzu
Označení: 1/BE 180 popískovaná
Označení: 1/WE 180 bílá
Označení: 1/AZ 180 antracitová

Kovová mřížka Ø 175 mm
Pro tubus Ø 125 - 160 mm,
Síťka proti hmyzu, zásuvná
Označení: 1/RME 175 nerezová ocel
Označení: 1/RMK 175 měď

Vnější kryt hliníkový
(V x Š x H) 170 x 140 x 72 mm
Pro tubus do Ø 105 mm,
Síťka proti hmyzu, se zvukovou izolací, šroubovací.
Zvýšení standardního rozdílu hladiny zvuku až o 6 dB.
Označení: 1/HWE 115 bílý práškový lak
Označení: 1/HAZ 115 antracitový práškový lak

Plastová mřížka Ø 115 mm
Pro tubus Ø 90 - 100 mm,
Ochrana proti hmyzu, upevnění na drápky
Označení: 1/BE 115 popískovaná
Označení: 1/WE 115 bílá
Označení: 1/AZ 115 antracitová

Kovová mřížka 228 mm
Pro tubus Ø 160 mm,
Síťka proti hmyzu, zásuvná
Označení: 1/QME 228 nerezová ocel
Označení: 1/QMK 228 měď

Vnější kryt hliníkový
(V x Š x H) 235 x 205 x 72 mm
Pro tubus Ø 160 mm,
Síťka proti hmyzu, se zvukovou izolací, šroubovací.
Zvýšení standardního rozdílu hladiny zvuku až o 6 dB.
Označení: 1/HWE bílý práškový lak
Označení: 1/HAZ antracitový práškový lak

Kovová mřížka Ø 150 mm
Pro tubus Ø 80 - 125 mm,
Síťka proti hmyzu, zásuvná
Označení: 1/RME 150 nerezová ocel
Označení: 1/RMK 150 měď
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Zvukotěsné

Vnější mřížka nerezová ocel
(V x Š x H) 235 x 205 x 72 mm
new
Pro tubus Ø 160 mm, síťka proti hmyzu,
se zvukovou izolací, šroubovací.
Zvýšení standardního rozdílu hladiny zvuku až o 6 dB.
Označení: 1/HES nerezová ocel broušená

www.lunos.cz
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Vnější kryty

160 dvoukanálový systém
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Díly do obvodové stěny
Pouzdra & tubusy

Dvoukanálový vnější kryt z hliníku
(V x Š x H) 235 x 205 x 72 mm
Pro tubus Ø 160 mm, síťka proti hmyzu,
se zvukovou izolací, šroubovací.
Zvýšení standardního rozdílu hladiny zvuku až o 6 dB.
Označení: 1/HWE-2 bílý práškový lak

Pouzdro pro montáž do stěny 9/MRD
(V x Š x H) 240 x 210 x 500 mm
Stěnové pouzdro vyrobené z EPS se sklonem
směrem ven. Vhodné pro všechny kruhové tubusy
řady 160 a také použitelné s fasádní deskou
LUNOtherm. Lze zkracovat dle potřeby.
Označení: 9/MRD

Dvoukanálový vnější kryt z hliníku
(V x Š x H) 235 x 205 x 72 mm
Pro tubus Ø 160 mm, síťka proti hmyzu,
se zvukovou izolací, šroubovací.
Zvýšení standardního rozdílu hladiny zvuku až o 6 dB.
Označení: 1/HAZ-2 antracitový práškový lak

Kruhový tubus
Vhodné pro všechny kruhové tubusy řady 160 a
také použitelné s fasádní deskou LUNOtherm.
Označení: 9/R 160-500 (Ø x D) 160 x 500 mm
Označení: 9/R 160-700 (Ø x D) 160 x 700 mm

www.lunos.cz
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RAAMI s.r.o.
U Zátiší 545/1
147 00 Praha 4 - Hodkovičky
email: info@lunos.cz
tel.: +420 241 771 228
mob.: +420 731 773 047
fax: +420 241 772 959
web: lunos.cz
Konzultační kancelář
Thákurova 7
166 29 Praha 6-Dejvice

WWW.LUNOS.CZ KVALITA JE TA, KTERÁ VYDRŽÍ ZKOUŠKU ČASU

