Användarmanual LUNOS e2 med Unviversalstyrning
Decenetraliserad ventilation med värmeåtervinning
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gång för att starta eller stänga av
vädringfunktion i valt fläktläge.
(Lysdioden tänds då 1 sekund)
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Vädringsläge

Fläktlägen:

FILTERBYTE

Knapp II

VÄGGBRYTARE STANDARD

När en röd lampa under höljet i
väggbrytaren tänds
1.
2.
3.
4.

Tag av innerkåpan
Tag ur det smutsiga filtret
Sätt i ett rent filter
Sätt tillbaka innerkåpan

Utbytbart luftfilter

Innerkåpa

(Med innerkåpan kan man också
styra luftströmmen genom att
vinkla locket i sina fästen.)
Återställ filterindikatorn i väggbrytaren genom att trycka på
knapp I flera gånger upp och ned.

FILTER
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Torka vid behov av innerkåpan
med en torr och mjuk trasa. Filtren
rengörs, exempelvis i en diskmaskin, eller köps nya hos leverantören.

Lysdiod inuti Väggbrytare W2
LUNOS
Utbytesfilter G3,
9/FIB3R 3-Pack
Best.-Nr.: 037 214
TVÄTTBARA

LUNOS
Pollenfilter,
9/FIB-P 3-Pack
Best.-Nr.: 037 214
ENGÅNGSFILTER

BESKRIVNING OCH FUNKTION
LUNOS e2 är ett modernt ventilationssystem
som leder ut den förbrukade inomhusluften och
samtidigt tar in syrerik och fräsch luft utifrån medan rumsvärmen återvinns. Detta sparar
energi och är kostnadseffektivt samt miljövänligt och ligger i absolut framkant i världen.

Värmeväxlare

Yttergaller

LUNOS e2 arbetar alltid parvis där den ena
enheten blåser ut luft i 70 sekunder medan den
andra suger in luft. Sedan byter de riktning. En
keramisk värmeväxlare ser till att utvinna värme från frånluften som sedan tillförs tilluften.
LUNOS e2 har även ett utmärkt vädringsläge!
Där behåller enheterna sin flödesriktning 60
minuter i taget utan vämeåtervinning.

Fläkt

Innerkåpa
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