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Monteringsmanual
Decentraliserat ventilationssystem
med värmeåtervinning
För LUNOS E2-modellerna

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

• Läs igenom denna monteringsmanual omsorgsfullt och fullständigt innan arbetet påbörjas
• När monteringen är slutförd ska dessa anvisningar överlämnas till användaren
(hyresgästen, husägaren, fastighetsägaren eller fastighetskötaren).

Symboler i monteringsmanualen
Denna symbol varnar för fara för personskada
Denna symbol varnar för fara för elektrisk spänning

Säkerhetsföreskrifter
Varning! Monteringsarbete med ventilationsenheten får endast utföras när spänningsmatningens alla poler är bortkopplade. Ventilationsenheten är skyddsisolerad enligt skyddsklass II, 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 förmågor, eller brist på erfarenhet och/eller erfoderlig
kunskap. Barn bör tillses så att man säkerställer att de inte leker med denna produkt.

Teknisk specifikation
Spänning:
12 V DC SELV
Skydssklass: IP 22
Kapacitetsområde:
18m³/h till 38 m³/h
Ljudtrycksnivå: 16,5 dB vid 18 m³/h ; 19,5 dB vid 31 m³/h

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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Måttskiss
35 mm

180 mm

300 - 700 mm

17

YD 160 mm

Värmeväxlare

180 mm

e² :

200 mm* –300

Värmeväxlare

EPP
Ring

* E2-kort. Korta av EPP-ringen vid behov
Funktion och placering av LUNOS e2
LUNOS e2 fungerar enligt den regenerativa värmeväxlingsmetoden och arbetar alltid i par. Den
ena ventilationsenheten ger tilluft medan den andra enheten under samma tid ger frånluft.
Därefter växlar respektive fläkt riktning. Detta innebär att summan av in och utflöde alltid är lika.
Själva värmeväxlaren, LUNOS Acuvent, är ett keramiskt batteri som ackumulerar värmen ur
frånluften, och avyttrar det sedan i inluften när enheterna byter flödesriktning. Detta sker var
70:e sekund (LUNOS e2kort var 50:e sekund) under balanserad synkronisering. Om två samverkande ventilationsenheter placeras i olika rum så måste man säkerställa att det finns tillräckligt
dimensionerade överströmningskanaler som luften kan röra sig via, så som ventiler eller luftspalter.
Rekommenderat minsta avstånd vid montering av två ventilationsenheter på samma

Rekommenderat minsta avstånd vid montering av två ventilationsenheter i samma

1m
1m

1,4

1m

Placera inte ventilationsenheten ovanför särskilt känsliga möbler, ytor eller tavlor. Placering
nära vägghörn och innertak påverkar ljudbilden negativt. Undvik placering ovanför eller i närheten av rumstermostater.
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Driftsområde
Temperaturområde: - 40°C till + 40°C
Kan användas vid en relativ fuktighet upp till 65% inomhus.
Det kan inträffa lätt kondens under uppvärmningssäsongen.
Enheten är avsedd för ventilation av bostadsutrymmen, överskrid inte användningsområdet.

Produktförpackningar
Kontrollera att leveransen är komplett och att emballagen är hela!
Monteringsrör

Yttergaller

Rör YtterDiameter 160 mm

Typ 1/WE 180 vit *
Typ 1/AZ 180 Svart
Typ 1/BE 180 Sandat

Best.-Nr.: 39 852
Best.-Nr.: 41 143
Best.-Nr.: 39 917

Putskyddslock
Alternativa yttergaller och kåpor finns,
se prislista eller kontakta leverantören.
LUNOS E² ventilationsenhet

Innerkåpa

9/IBE

Filter
(ingår i förpackningsenhet e²)
Alternativa innerdelar och kåpor finns,
se prislista eller kontakta leverantören.

•
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Yttergaller 1/WE 180 levereras tillsammans med fasadskyddsringen1/FSR 180,
en monteringsanvisning medföljer.

Montering - monteringsrör och yttergaller

Skada inte elektriska eller andra
serviceinstallationer när håltagning eller borrning i vägg sker.
Korta vid behov av röret till
önskad monteringslängd (e²: min.
300 mm; e²kort min. 200 mm).

①

Insida

Putsskyddslock
Utsida

3 mm

Gör hål för monteringsröret
(exempelvis med kärnborr Ø162
mm).

Beakta att rörändarna inte får
sticka ut mer än väggens slutgiltiga tjocklek, (ändarna ska vara
jäms med väggytan).
För in monteringsröret och täta
runt om (monteringslim Best.-Nr
038 733).

②

Röret skall luta utåt för att
möjliggöra kondensavrinning.

Om det yttre gallret ska putsas in,
byt ut putsskyddslocket mot yttergallret.

Utsida

Insida

Tänk på att rörändarna inte får
sticka ut mer än putsens slutliga
tjocklek (ändarna ska vara jäms
med
väggytan).

Ta bort det yttre putskyddslocket.
Montera det yttre gallret med de
inbyggda fästena.

➂
Dra åt klämskruvarna

Dra åt skruvarna.

Alternativa yttergaller och kåpor finns,
se prislista eller kontakta leverantören.
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Montering - elektrisk montering och elektrisk anslutning
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.
Ventilationssystemet kan regleras via olika styrningar från
LUNOS. Denna manual hänvisar
till LUNOS Universalstyrning
5/UNI.

➃

Enhet 1
Tilluft/Frånluft

Slitsa röret
för kabeln

Slitsa väggdosorna samt monteringsrören (20 mm djupt) för
kabeldragningen.

W1
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W2

Slitsa röret
endast på
dessa fyra
ställen

Brytare

Dra starkströmskabel till transformatorn(exempelvis 3x1,5 mm²)
samt svagströmskablar till enhetsparen (exempelvis 3x0,75 mm²).
Förbered genom att lägga in
kablarna till enhetsparen i
monteringsrören.
Kablar och brytare ansluts enligt
nedan beskrivna kopplingsschema.

Matningskabel

Don 1;3;5 Don 2;4;6
av/på
på/av

+ - S1 + - S2

Viktigt:
Ställ in önskade
funktioner med
brytarna enligt monteringsmanual E148.
Använd inte andra
styrinställningar än
de som anges i tabellen!
+
grå
röd
svart

horison-

Tillse att kabeln kommer i
rätt position vid slitsarna i
röret så att enheten lätt
kan föras på plats.

+ 12V

-

0

Seriell brytare 5/W2U
Vy framifrån, med
filterlampa tänd

vertikalt

För-

För övriga styrningar gäller
respektive monteringsanvisning.

I III II

Enhet 2
Frånluft/

LUNOS
5/UNI
Universalstyrning

röd
blå
lila
röd
blå
lila

Montering - LUNOS e2 värmeväxlarenhet och innerkåpa
Ta bort det invändiga putsskydds
-locket.

⑦

Motor

Skjut in ventilationsenheten i
monteringsröret, observera
avståndet på 22 mm, fläktmotorn
närmast insidan.
På ventilationsenheten finns det
en vajer som man kan dra ut
enheten med, om behov skulle
uppstå.

22 mm

Montera svagströmskabeln i
kontaktdonet och sätt kontaktdonet i ventilationsenhetens uttag.

⑧ Matningskabel

Motorkabel
Röd
Blå
Lila

Enhetens uttag
Sätt innerkåpan med dess filter i,
tryck det på plats i öppet läge.

⑨
Öppet läge

Klart!

Stängt läge
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Montering - Ljuddämparinsats (tillval)
Ljuddämparinsatsen är tillval
och kan användas på rörlängder
från 300 mm på LUNOS e2.

Ljuddämparring

Ljuddämparinsats

Ljuddämparringen och
ljuddämparinsatsen ska monteras enligt bilden.
Ljuddämparinsatsen kan vid
behov kortas av.

Att byta ut LUNOS fläkt ALD-R 160 mot värmeväxlare LUNOS e2
När man gör detta byte behövs
följande delar från ALD-R 160
inte längre:

Längd minst 300 mm

1: Vindskyddsspjäll
2: Ljuddämpare samt
anpassningsring för ljuddämpare
Monteringsrörets minimilängd (L
min) måste vara 300mm.
Behåller man yttergallret med
klämfästena (typer 1/R... 180)
är miminilängden 320 mm.
Monteringen av e² utförs sedan
enligt denna manual från sida 5.

1
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Information om LUNOS utvändiga ventilationsdelar
De utvändiga plastdetaljerna på LUNOS ventilationsenheter är mycket regntåliga och uppfyller
kraven för belastningsgrupp III enligt DIN 4108-3 (2014-11). Metalliska eller metallbelagda delar
kan användas i belastningsgrupp I enligt DIN 4108-3 (2014-11).
Om behov finns kan man vidta extra åtgärder för att skydda de yttre delarna av ventilationen när
det gäller speciellt vindutsatta byggnader eller om det finns risk för starka vindar och kraftigt
regn.

Filterbyte
Om LUNOS 5-UNI-5FT Universalstyrning används, tänds en
lysdiod med fast rött sken under
brytaren när filtren behöver bytas/
tvättas

Filter

Ta bort den inre skyddskåpan,
avlägsna filtret och sätt i ett nytt eller
rengjort filter (filter kan köpas av
leverantören eller rengöras i exempelvis en diskmaskin) sätt sedan
tillbaka den inre skyddskåpan.
Ventilationsöppningarna måste vara
öppna och fria. Återställ filterindikatorn på LUNOS strömbrytare
genom att trycka på knappen.
Använder man en fjäderbelastad
brytare ska man hålla inne knappen
i 3 sekunder.
För funktionen gällande filterindikator på LUNOS TAC eller LUNOSKNX Control, vänligen se respektive
manual.
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.
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.

LUNOS Reserv-/utbytesdelar
Innerkåpa 9/IBE
Utbytesfilter G3, 9/FIB3R 3-Pack
Ljuddämparsats 9/SW
Vindtryckavlastning 9/WDSE (för monteringsrör från 370 mm längd)
Ljuddämparkåpa 9/IBS

Best.-Nr.: 039 851
Best.-Nr.: 037 214
Best.-Nr.: 039 850
Best.-Nr.: 039 860
Best.-Nr.: 039 947

Anteckningar

Järnvägsgatan 8, 243 30 Höör
Kundtjänst: 03 222 222 13
www.energybuilding.se
info@energybuilding.se
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E124

Generalagentur för LUNOS ventilation i Sverige:
SWEDEN ENERGY BUILDING SYSTEMS

