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Monteringsmanual
LUNOS Silvento
Montering
Fläktmotor, Styrkort

Montering
Inbyggnadshus

Montering
Utanpåliggande hus

Montering
Komplett-enhet KL

TACK FÖR ATT DU VALT EN PRODUKT FRÅN LUNOS!
- Överlämnas till användaren -

FLÄKTINSATS SILVENTO ec
Monteringsmanual
Innehåll

Sida

Om denna monteringsmanual, säkerhetsföreskrifter, avfallshantering
Innehåll:
Teknisk data, produktförpackningar montering av styrkort i innerdelen
Montering av fläktenhet, styrkort och innerkåpan
Inställning av drift, DIP-omkopplare
Inkoppling av moduler till styrkortet
Elanslutning, kopplingsscheman
Filterbyte
Rengöring, tillbehör och reservdelar
Monteringsmanual INBYGGNADSHUS — Grönt appendix
Monteringsmanual UTANPÅLIGGANDE HUS — Orange appendix
Monteringsmanual KOMPLETT-ENHET KL — Lila appendix
monteringsmanual
Om denna instruktionsbok
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3
4-5
6
7
8
9
9

• Läs igenom hela monteringsanvisningen noggrant!
Följ alltid de allmänna säkerhetsföreskrifterna och observera symbolerna med tillhörande text.
• När monteringen är slutförd ska dessa anvisningar överlämnas till användaren
(hyresgästen, husägaren, fastighetsägaren eller fastighetskötaren).
Symboler i denna instruktionsbok:
Denna symbol varnar för fara för personskada

Denna symbol varnar för fara för elektrisk spänning
Säkerhetsföreskrifter
Varning! Monteringsarbete vid ventilationsenheten får endast utföras när spänningsmatningens alla poler är
bortkopplade! Ventilationsenheten är skyddsisolerat enligt skyddsklass II, anslutning till skyddsledare behövs
inte.
Observera: Elanslutningen får endast utföras av en behörig elinstallatör.
Observera: Denna ventilationsenhet bör inte underhållas (filterbyte och rengöring) av barn eller personer )
som inte är lämpade att använda enheten säkert med hänvisning till deras fysiska, sensoriska eller mentala
förmåger, eller brist på erfarenhet och/eller erfoderlig kunskap. Barn bör tillses så att man säkerställer att de
inte leker med denna produkt.
Observera: När frånluftsfläktar används ska det alltid finnas en fungerande tilluftsventil.
Fläktenheten
får monteras i område 1
i våtutrymme.

Fläkt
Område 1

Fläktenhenten får
inte monteras i en
spisfläktshuv.

2,25 m

Område 2

Avfallshantering
Sortera emballaget innan det kastas. Iakttag gällande regler om du vill göra dig av med din ventilationsenhet. Vänd dig till renhållningsorganisationen i din kommun för mer information.
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Teknisk data
Spänningsmatning:
Fjärrstyrningsingång:
Skyddsklass:

200–240 V AC 50 Hz
0–10 V DC
IPX5

Luftvolymström:
AV, 15–60 m³/h
(vid aktiv fuktreglering nästan steglöst mellan 15 och 60 m³/h)
Effektförbrukning:
1,8–6,2 W
Ljudtrycksnivå:
22–35 dB(A)

Silvento ec kan kombineras med ett styrkort utan fuktsensor eller med ett fuktkort.
Styrkorten kan kombineras med en expansionsmodul.
Detta ger följande konfigurationsmöjligheter:

•
•
•
•
•
•

Silvento ec med basstyrkort utan fuktsensor, med integrerad eftergång
Silvento ec med basstyrkort utan fuktsensor, med integrerad eftergång och rörelsesensormodul
Silvento ec med basstyrkort utan fuktsensor, med integrerad eftergång och fuktsensormodul
Silvento ec med basstyrkort med fuktsensor, med integrerad eftergång
Silvento ec med basstyrkort med fuktsensor, med integrerad eftergång och rörelsesensormodul
Silvento ec med basstyrkort med fuktsensor, med integrerad eftergång och fuktsensormodul.

Alla enheter har filter i klass G2 och en filterbytesindikator.
Ventilationsdon i serien "Silvento" uppfyller kraven i följande normer:
– DIN 18017-3
– lågspänningsdirektivet (CE), EG-direktiv (2006/95/EG)
– EMC-direktivet (CE), EU-direktiv (2004/108/EG).

Produktförpackningar

Kontrollera att leveransen är komplett och att emballagen är hela!

LUNOS Silvento ec

Innerkåpa
Elanslutning

Täcklock

Innerdel
Filter

Styrsystem
Motor

Anslutningskabel med
stickkontakt för styrkort
Skruvtillbehör

Styrkort
(levereras separat)

Montering av styrkortet i innerdelen
Montera styrkortet på dess monteringsplats i innerdelen.
Innerdel
Montera styrkortet
här
Styrkort

Skruv
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Montering av fläktenhet, styrkort och innerkåpa
Varning: Monteringsarbete på ventilationsdonet får endast utföras när spänningen är bortkopplad!
Montera inga extra komponenter i ventilationsdonet!
I alla varianter:

Nätanslutningsplint

• Ta bort ev putsskyddslock från
fläktchassit.
• Ta bort ev ljudisolering från chassit.
• Kontrollera nätanslutningsplintens anslutningar och läge.

Infälld montering:
Montering av fläktinsats
• Ta bort putsskyddslocket.
• Ta bort ljudisoleringen.
• Montera fläktinsatsen ordentligt och
dra åt nätverksanslutningarna.
• Montera ljudisolering (behövs inte i
chassit till tvårumssystem).

1

Skruv
Ljudisolering (behövs inte i
chassin för fläkt som ventilerar
mer än ett rum).

Observera: Chassi för enrumssystem
ska alltid ha ljudisoleringen monterad.
Montering av innerkåpa
• Montera styrkort på sin plats (se s. 4).
• Montera innerdelen med de medföljande skruvarna på fläktchassit.
• Tryck innerkåpan på plats.

Fläktenhet

2

Innerskärm
(för tvårumsfläkt)
Öppna skruvhålen

Skruvar

Observera: Innerdelen monteras alltid
enligt fläktens monteringsläge. Innerkåpan kan sedan monteras på två valfria
sätt, 180 grader från varandra.
För tvårumsfläktar:
• Lägg in innerskärmen under filtret i innerdelen (ljudisolering behövs inte i
tvårumssystem).

Innerkåpans
monteringslägen:
Vridning med 180°
Ljudisolering
(för enrumsfläkt)

(Innerskärmen för tvårums-fläktchassi
ingår i tvårumstillbehör.)

Innerdel
Styrningens läge i
fläkten

Innerkåpa

Utanpåliggande montering

I

Montering av fläktinsats
• Ta bort ljudisoleringen.
• Montera fläktinsatsen ordentligt och
skruva fast vid nätanslutningen.
• Montera ljudisoleringen.

Observera:
Ljudisolering ska alltid vara monterad
vid drift.
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Skruv

Fläktenhet

Ljuddämpning

Montering av innerkåpa
• Anslut styrkortet (se nedan).
• Montera innerdelen i chassit.
• Montera innerkåpan.

II

Frigör monteringshålen

Innerdelen monteras alltid enligt fläktens monteringsläge. Innerkåpan kan
sedan monteras på två valfria sätt, 180
grader från varandra.

Innerkåpans monteringslägen:
Vridning med 180°

Styrningens läge i
fläkten

Anslutning av styrkortet till styrsystemet:
• Montera fläktenheten och ljudisoleringen.
• Frigör monterings- och skruvhålen i
innerdelen.
• Anslut kabeln för styrkortet. Kabelns
stickkontakt finns på innerdelens baksida.
• Montera i och skruva fast innerdelen
så att kabeln läggs under styrkortet
(kläm inte kabeln). Se skiss.
• Montera innerkåpan.

Anslut styrkortet:

Styrkort anslutet:
Stickkontakt

Anmärkning: Efter att ventilationsdonets nätspänning slagits på blinkar
LED-lampan på styrkortet en gång.

Uttag

Styrkortet anslutet och kabeln
för styrkortet rätt monterad:

Stickkontakt
och uttag

Styrkort

Kabel för styrkortet

Innerkåpa
Innerdel
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Styrsystem

Inställning av DIP-brytare
Varning: Monteringsarbete på ventilationsdonet får endast utföras när spänningen är bortkopplad! Montera inga extra komponenter i ventilationsdonet!
Fabriksinställning:
Grundventilation:
AV
Nominell belastning:
60 m³/h
Intervall:
AV
Eftergångstid:
AV
Tillkopplingsfördröjning:
AV
Vit omkopplare

Ändring av inställningarna:
1. Ta bort frontplattan.
2. Gör de önskade inställningarna.
3. Återmontera i omvänd ordningsföljd.
Via DIP-brytarna har du möjlighet att programmera olika inställningar för fläktens drift.
Varje vit omkopplare har tre inställningsmöjligheter!
Följande funktioner kan ställas in med DIP-omkopplarna:
Ställ in luftflödet för grund- och behovsventilation med DIP-omkopplare 1, 2, 6 och 7.
Ställ in funktionerna för eftergång med DIP-omkopplarna 4, 5 och 6.
DIP-brytarnas läge för grundventilation
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DIP-brytarnas läge för behovsventilation

0 m³/h

0 m³/h

15 m³/h

15 m³/h

20 m³/h

20 m³/h

30 m³/h

30 m³/h

40 m³/h

40 m³/h

45 m³/h

45 m³/h

50 m³/h

50 m³/h

60 m³/h

60 m³/h

Intervall AV
Intervall PÅ,
fläkten körs var 4:e timme under 30 minuter för behovsventilation.
Intervall PÅ,
fläkten körs varannan timme under 15 minuter för behovsventilation.
Eftergångstid AV
Eftergångstid PÅ,
fläkten körs efteråt 15 minuter för behovsventilation.
Eftergångstid PÅ,
fläkten körs efteråt 30 minuter för behovsventilation.
Påslagsfördröjning AV

Påslagsfördröjning 120 s.

Påslagsfördröjning 45 s.

Inkoppling av moduler till styrkortet
Ta bort styrkortet från innerdelen.
Lossa först fästskruvarna.
Koppla in modulen med stickkontakten i
styrkortet.
Sätt tillbaka styrkortet med den monterade modulen på sin plats i innerdelen.
Tryck i modulen i positioneringsklackarna.
Fäst styrkortet med fästskruven.
Om det finns en radiomodul, tryck in
antennen i innerdelens öppning.
(Se även "Montering av styrkortet i
innerdelen" s. 2.)

Inkoppling av modulen på
styrkortet:
Styrkort
Stickkontakt
Modul

Modulen inkopplad på styrkortet
och monterad i innerdelen
Styrkort

Fukt-temperaturgivare
(endast för styrkort typ
5/EC-FK)

Modul

Positioneringsklackar
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Urtag för insättning av
radiomodulens
antenn

Innerdel

Elanslutning, kopplingsscheman
Säkerhetsföreskrifter:
Varning! Monteringsarbete med ventilationsenheten får endast utföras när spänningsmatningens alla poler är bortkopplade.
Se till att anslutningsledarna är spänningslösa innan du ansluter ventilationsenheten (Avskiljning från nätet med minst 3 mm kontaktöppning, till exempel genom att ta bort säkringen.)
Alla strömkretsar till detta ventilationssystem måste vara jordfelsskyddade med exempelvis jordfelsbrytare.
Elanslutningen får endast göras av behörig elektriker. Det är inte tillåtet att montera kompletterande installationer och elektriska komponenter i ventilationsenheten.

Kopplingsanvisningar för ytterligare fläktfunktioner kan fås av leverantören vid förfrågan.

1 Automatisk drift med fuktstyrning

inställd med DIP-brytarna på styrkortet.
Komfortstyrning: fuktreglerad drift
Basstyrning: intervallkoppling möjlig.

2 Med fjärrstyrning
Anmärkning: Även andra kopplingar, till exempel via L1
eller L2 kan göras, men fjärrstyrningen har alltid prioritet.
≤ 1,0 V

ventilation enligt
brytarlägen
> 1,0 V– ≤ 3,0 V fläkt AV
> 3,0 V– ≤ 5,0 V 15 m³/h
> 5,0 V– ≤ 7,0 V 30 m³/h
> 7,0 V– ≤ 9,0 V 45 m³/h
> 9,0 V– ≤ 10,0 V 60m³/h
0–10 V

3 Beroende på styrkortet, DIP-brytarnas läge och modul:
• Med eftergång (basstyrning): Avaktivera efter-

•

gångsfunktionen (L2), kontinuerlig drift, grundventilation eller AV, kan med DIP-omkopplare 1 och
2 kopplas om till behovsventilation (L1).
Med fuktreglering (komfortstyrning): Avaktiverbar
fuktreglering (L2), kan kopplas om till behovsventilation (L1).

Anmärkning: Koppling till belysning kan inte göras.

4 Beroende på styrkortet, DIP-brytarnas läge och modul:
• Enstegsdrift, kan kopplas om till behovsventilation.
• Kontinuerlig drift grundventilation och eftergångsstyrd
ventilation.

• Fuktreglering, kan kopplas om till behovsventilation.
• Eftergångsstyrd behovsventilation.
Anmärkning: Använd en tvåpolig brytare om rumsbelysningen slås på samtidigt med behovsventilationen.

Rumsbelysning
5/W2

5/W

Bygling
Bygling

5

Direkt koppling till LUNOS TAC

L2 L1 L N F+ F-

+
0–10 V

L
N
Med en brytare på L kan grundventilationen tillfälligt stängas av manuellt, men för att utnyttja eftergångsfunktionen
måste L vara påslagen eller permanent ansluten!
8

Filterbyte
Knapp för återställning av
filterövervakningen.

• Indikeringslampan lyser med
fast sken när filterbyte behövs.

• Ta bort innerkåpan och filtret.

•

•

Montera ett nytt eller rengjort
filter. Filtret kan rengöras i till
exempel
diskmaskin.
Tryck på återställningsknappen
under 3 sekunder med till exempel en penna. Då släcks
indikeringslampan.
Montera tillbaks innerkåpan.

Använd aldrig apparaten utan
filter!

Indikeringslampan lyser igenom lockets hörn.

Filterbyte bör inte utföras av barn, ej heller vuxna som inte är lämpade att använda apparaten säkert
med hänvisning till deras fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet eller på erforderlig
kunskap.
Vänligen notera de filterbyten som utförs:
Filterbyte utfört

Planerat filterbyte

Använd filtertyp

Rengöring
Torka vid behov av innerkåpan och täckramen med en torr och mjuk trasa.

Reserv-/utbytesdelar
LUNOS Filter i 3-pack
LUNOS Styrkort, basvariant
LUNOS Styrkort, komfortvariant med FT-sensor
LUNOS Rörelsedetektormodul
LUNOS Radiomodul

2/FSI-R
5/EC-ZI
5/EC-FK
5/BM
5/FM

Best. nr: 039 721
Best. nr: 040 080
Best. nr: 040 081
Best. nr: 040 082
Best. nr: 040 083

Järnvägsgatan 8, 243 30 Höör
Kundtjänst: 03 222 222 13
www.energybuilding.se
info@energybuilding.se
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Monteringsmanual
LUNOS Silvento
Montering
Inbyggnadshus

TACK FÖR ATT DU VALT EN PRODUKT FRÅN LUNOS!
- Överlämnas till användaren -
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Måttskisser
Inbyggnadshus i plast Typ 3/UP-R
45 mm

63 mm

30 mm

262 mm

236 mm

69 mm

Koniskt utblåsrör
på 75 mm resp 80 mm

323 mm

44 mm

Röradapter för tvårums-set
Ø 50/ 51/ 80
(tillval 3/S2, Ordnr: 39209)

90,5 mm

12 mm

25,5 mm

91 mm 52 mm

260 mm

Inbyggnadshus i plast Typ 3/UP-A)

45 mm

236 mm

30 mm

262 mm

69 mm

63 mm

Konisk
utblåsstos
på 75 mm resp
80 mm

323 mm

44

Röradapter för tvårums-set
Ø 50/ 51/ 80
(tillval 3/S2, Ordnr: 39209)

90,5 mm

260 mm
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25,5 mm

91 mm 52 mm

12 mm

Brandskyddat Inbyggnadshus Typ 3/UP-BR (enrums)
53 mm 49,5 mm

68,5

236 mm

270 mm

64 mm

Utblåsrör på 80 mm

12 mm

25,5 mm

102,5 mm

260 mm

Brandskyddat inbyggnadshus Typ 3/UP-BA (enrums)
69 mm

236 mm

270 mm

60 mm

73 mm

260 mm

12

25,5 mm

Brandskyddsstos
på 80 mm med
kallrasskydd

102,5

12 mm

Produktförpackningar
Kontrollera att leveransen är komplett och att emballagen är hela!
1 Fläkthus + stos med kallrasskydd
Stos utan brandskydd:
(konisk för fläkthus Typ 3/AP)

Ljudisoleringsinlägg
Utblåsventil med
kallrasskydd

Fläkthus

Borrmall

Stos med brandskydd:
(för fläkthus Typ 3/AP-B)

Brandskyddsmekanism
Typ 8/BA

Medföljer:
• Skruv och plugg för montering
• Plint för anslutning av matningsström (230 V)

2 Fläktmotor och innerdel

Fläktmotor
(Skillnad i utseende mellan
skiss och produkt kan förekomma)

Innerdel och kåpa
(Skillnad i utseende mellan
skiss och produkt kan förekomma)
Elanslutning
Innerkåpa

Filter

Styrmodul

Motor

Indikeringslampa

Innerdel
Återställningsknapp
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+ Skruvtillbehör

Montering - fläkthus och elanslutning
Välj i vilken position fläkthuset ska
monteras i.

1
Utblås

(Brandspjäll)

Kontrollera elkabelns läge genom
att använda medföljande borrmall!
Korrigera vid behov.

2

Elkabel måste nå hit samt vara
ytterligare 6 cm längre!
Elkabeln får inte placeras
inom det rutade området.

Ø
16 mm
Elkabel

Kontrollera att kalldragsskyddets
läge överenstämmer med det valda
läget på fläkthuset.
Korrigera vid behov.

3

Utan brandskyddstos
Rätt:

Spänn

Lossa

Fel:

Stos med
kallrasskydd
Lossa för justering.

Montering av brandskydd
• Borra hål och sätt i pluggar,
ta hjälp av borrmallen
• Kallrasskyddets läge måste överensstämma med fläkthusets läge.
(se Fig. 3)

4

Kallrasskydd

Med brandskyddsstos

Ovankanterna
ska vara jäms
med varandra

Borr Ø 5,5 mm
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Borra fäst hålen och sätt I
skruvpluggar.
(Använd borrmallen)

5
Använd vattenpass!

Borrmall

Borr Ø 6 mm

Gör ett litet hål genom kabeltätningen. Se till så att det blir vattentätt,
(se även figur 8 ).

6
Kabeltätning

Avlägsna ljudisoleringen och för
igenom strömkabeln.

Nätanslutningsplint

Ljudisolering

Montera fläkthuset:
• Lägg strömkabeln mellan vägg och
fläkthus, så att den går fri från luftkanal och skruvhål. (Se figur 2)
• Skruva fast fläkthuset med
medföljande skruvar.

Strömanslutning :
• Skala av kabelhöljet
• Anslut kablarna enligt önskat funktionsval (se kopplingsschema). För
att underlätta arbetet så kan så kan
kopplingsplinten tas ur genom att
pressa det sidledes mot fläkthusväggen.

7

8
Strömkabel
från baksida

Vy ovanifrån av
kopplingsplint
12

40

L2
L1
L

Observera! Se till att strömmen är
frånslagen innan arbetet påbörjas!

N
F+

Instruktionen fortsätter på sidan 4!
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Kabeltätning

Skär rakt, annars blir
det inte vattentätt

F-

SV

Monteringsmanual
LUNOS Silvento

Montering
Utanpåliggande hus

TACK FÖR ATT DU VALT EN PRODUKT FRÅN LUNOS!
- Överlämnas till användaren -

16

Måttskisser
Koniskt utblåsrör på 75 mm respektive 80 mm

79 mm

69 mm

Brandskyddsmekanism 8/BA
till DN80

260 mm

269 mm

58,5 mm

58 mm

109,5 mm

• Anslut

brandskyddsmekanism 8/BA till
80 mm anslutningen för ökat brandskydd

Exempel på montage
Anslutning till ventilationskanal,
utan brandskydd
Flexrör på 75 mm
eller 80 mm

Anslutning till ventilationskanal
med brandskydd

Anslutning till väggenomföring

Aluflexrör på 75 mm
eller 80 mm

För att brandskyddet ska fungera måste ventilationskanalväggen också ha ett ökat brandskydd
17

Produktförpackningar
Kontrollera att leveransen är komplett och att emballagen är hela!
1 Fläkthus + stos med kallrasskydd
Stos utan brandskydd:
(konisk för fläkthus Typ 3/AP)

Ljudisoleringsinlägg
Utblåsventil med
kallrasskydd

Fläkthus

Borrmall

Stos med brandskydd:
(för fläkthus Typ 3/AP-B)

Brandskyddsmekanism
Typ 8/BA

Medföljer:
• Skruv och plugg för montering
• Plint för anslutning av matningsström (230 V)

2 Fläktmotor och innerdel

Fläktmotor
(Skillnad i utseende mellan
skiss och produkt kan förekomma)

Innerdel och kåpa
(Skillnad i utseende mellan
skiss och produkt kan förekomma)
Elanslutning
Innerkåpa

Filter

Styrmodul

Motor

Indikeringslampa

Innerdel
Återställningsknapp
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+ Skruvtillbehör

Montering - fläkthus och elanslutning
Välj i vilken position fläkthuset ska
monteras i.

1
Utblås

(Brandspjäll)

Kontrollera elkabelns läge genom
att använda medföljande borrmall!
Korrigera vid behov.

2

Elkabel måste nå hit samt vara
ytterligare 6 cm längre!
Elkabeln får inte placeras
inom det rutade området.

Ø
16 mm
Elkabel

Kontrollera att kalldragsskyddets
läge överenstämmer med det valda
läget på fläkthuset.
Korrigera vid behov.

3

Utan brandskyddstos
Rätt:

Spänn

Lossa

Fel:

Stos med
kallrasskydd
Lossa för justering.

Montering av brandskydd
• Borra hål och sätt i pluggar,
ta hjälp av borrmallen
• Kallrasskyddets läge måste överensstämma med fläkthusets läge.
(se Fig. 3)

4

Kallrasskydd

Med brandskyddsstos

Ovankanterna
ska vara jäms
med varandra

Borr Ø 5,5 mm
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Borra fäst hålen och sätt I
skruvpluggar.
(Använd borrmallen)

5
Använd vattenpass!

Borrmall

Borr Ø 6 mm

Gör ett litet hål genom kabeltätningen. Se till så att det blir vattentätt,
(se även figur 8 ).

6
Kabeltätning

Avlägsna ljudisoleringen och för
igenom strömkabeln.

Nätanslutningsplint

Ljudisolering

Montera fläkthuset:
• Lägg strömkabeln mellan vägg och
fläkthus, så att den går fri från luftkanal och skruvhål. (Se figur 2)
• Skruva fast fläkthuset med
medföljande skruvar.

Strömanslutning :
• Skala av kabelhöljet
• Anslut kablarna enligt önskat funktionsval (se kopplingsschema). För
att underlätta arbetet så kan så kan
kopplingsplinten tas ur genom att
pressa det sidledes mot fläkthusväggen.

7

8
Strömkabel
från baksida

Vy ovanifrån av
kopplingsplint
12

40

L2
L1
L

Observera! Se till att strömmen är
frånslagen innan arbetet påbörjas!

N
F+

Instruktionen fortsätter på sidan 4!
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Kabeltätning

Skär rakt, annars blir
det inte vattentätt

F-

SV

Monteringsmanual
LUNOS Silvento

Montering
Komplett-enhet KL

TACK FÖR ATT DU VALT EN PRODUKT FRÅN LUNOS!
- Överlämnas till användaren -
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Produktförpackning

Kontrollera att leveransen är komplett och att emballagen är hela!

Justerbart anslutningsrör med kallrasskydd
(vid nyinstallation)

Tätning (vid byte från Skalar
-fläkt till Silvento KL-EC

Fläktmotor i hölje
Innerdel

Filter
Plintfäste

Elanslutningsplint

Anslutningskabel för styrkort

Styrkort

Innerkåpa
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Ljudisolering
(behövs inte till tvårums-ventilation)

Skruvar till att montera innerdelen på
fläktmotorhöljet ingår.

Måttskisser

Koniskt utblåsrör på 75 mm respektive 80 mm

32 mm

69 mm

Inbyggnadsmått 1:
Upp till 42 mm
Inbyggnadsmått 2:
från 57 mm

260 mm

Det är inte möjligt att
montera fläkten mellan
dessa 42 och 57 mm.

Bryt av fästbenen (2 st) ifall montage
i fläkthus LUNOS 3/LB eller 3/LS är
aktuellt

206 mm

120 mm

Exempel på montagemöjligheter:

25,5 mm

Kallrasskydd

Observera: Se till att anslutningen till utblåsröret och dess
kallrasskydd både sitter ordentligt fast och blir tät.

Montering av styrkort på innerdelen
Fäst styrkortet på avsedd plats på innerdelen med den medföljande skruven.
Innerdel
Haka i styrkortet
här
Styrkort

Skruv
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Exempel på montage
Note: The installation examples only represent a small part of the options available
Endast komplettmodellen Lunos KL

Med fläkthus i cellplast
KL-fläkten monterad inuti fläkthuset

Med brandskyddat fläkthus

Hus för två-rumsventilation

KL-fläkten monterad inuti fläkthuset

KL-fläkten monterad inuti fläkthuset

24

Montering
Monteringsanvisning för LUNOS KL-fläkt
i husen: 3/LS, 3/LB, 3/LS 2, 3/LB 2
Fäst medföljande tätningsbricka till utblåset
på fläktmotorhuset. (Avlägsna skyddsfilmen
och tryck på plats)

1a
Tätningsbricka

Fläktmotorhus

Monteringsanvisning för infällning i vägg,
anslutning till frånluftskanal

Flexirör diameter 80-100 mm,
längd ca. 50 - 100 cm

1b

• Anslut till frånluftskanal med flexirör
• Trä över flexiröret på utblåsstosen
• Försegla med tejp eller slangklämma
Kanal

75 mm
80 mm

Utblåsstos

Höjd 23 cm

Om väggöppningen:
Se till så att flexiröret och strömkabeln
hamnar så de är lätta att nå genom
öppningen.

Elanslutning
Ta av plintfästet tillsammans med elanslutningsplinten från fläktmotorhuset. Anslut kablarna enligt önskat funktionsval (se kopplingsschema).

Vy ovanifrån av
elanslutningsplint

2

Plintfäste

L2
L1
L
N

Strömkabel
Elansluningsplint

Observera! Se till att strömmen är frånslagen
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F
F-

Klicka plintfästet på plats tillsammans med
anslutningsplinten och ansluten kabel.

3a

Observera! Strömkabeln ska tillåtas ha ett
visst frispel efter den är ansluten, för att
underlätta slutmontaget och skona
kabeländen.

För in plintfästet med
elanslutningsplinten i

3b

Plintfästet med elanslutningsplinten på plats
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N
Montering av fläktenhet i väggöppning
• Vinkla in fläkten i öppningen. (Kontrollera
och vid behov anpassa att rätt position och
täthet erhålls på utblåsröret och kalldragsskyddet. Se bild nedan.)

4a
För in utblåsröret i flexiröret till
det tar stopp

4b
Montering av fläktenhet i fläkthus
3/LS, 3/LB, 3/LS 2, 3/LB 2
• För in fläktenheten i fläkthuset. När så görs,
för samtidigt tillbaka strömkabeln in i ventilationskanalen bakom.

Kanal
Sätt på tätningsbrickan på
utblåset (se bild 1 )

Strömkabel

Fläkthus
Bryt styrpinnarna

Kalldragsskyddets läge och justering
(Viktigt vid montering i tak)
• Efter installation måste kalldragsskyddet
kunna stänga genom sin egen vikt genom
att falla tillbaka. För att underlätta justeringen kan man dra ut kalldragskyddet ur röret.

Rätt

Fel

Markering

Slutmontering
• Spänn infästningsskruvarna måttligt med
en skruvmejsel
• Infästningsskruvarna griper automatiskt i
baksidan av väggytan, eller i urtag på
insidan av fläkthusen:
3/LB, 3/LS, 3/LS 2 and 3/LB 2
• Övrig fastskruvning kan ske via de förberedda hålen i fläktenhetens ram. Skruvar
och skruvtillbehör ingår ej.

Justering

Kalldragsskydd

5

Skruvhål (4 x)
Infästningsmekanism

27

Montering av innerdel på fläktenhet
• Sätt dit innerdelen och ljudisoleringen
• Kontrollera fästpunkter och skruvhål
• Anslut kabeln till styrkortet, kabeln
förvaras sedan i ett utrymme på baksidan av innerdelens galler.
• Tryck innerdelen på plats, alternativt
skruva dit den, lägg kabeln som anvisat - var noga med att inte klämma
den.

6

Observera: När monteringen av fläkten är klar och strömmen slås på så
blinkar LED-lampan på styrkortet till
en gång.
Anslut styrkortet

Styrkort anslutet
Hane

Hona

Styrkort och styrkortskabel korrekt
anslutet:

Styrkortskontakt

Styrkort

Styrkortskabel

Innerkåpa

Ram

Montering av innerkåpa
• Sätt dit det svarta filtret
• Passa in innerkåpan och tryck det
på plats.

7

Fläktstyrningskontakt

Innerdel

Filter

Observera: Innerkåpan bör alltid
monteras på samma håll som fläktenheten sitter på, se skiss. Man
kan välja mellan två sätt, genom att
rotera den 180°.
Rotera 180°

Möjliga monteringar
av innerkåpan

Instruktionen fortsätter på sidan 4!
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Innerkåpa
Styrdelens läge på
fläktenheten.

