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Kanaldelar ger en flexibelförlängare mellan ego och ytterkåpa, vid tjockare 
väggar går det att förlänga med fler. Viktigt att kanaldelaren kapas så att den 
tätar mot fläktenhet och ytterkåpa
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UPP Styrkabel

2 st 3*0,75 mm2

Ev fixering 

med skruv

Ev fixering 

med skruv

• Den här sidan mot rummet

• I våg 

Montageplattan kan användas som:

• Borrmall/montagemall

• Monteras på väggen, tex kant i kant med kakel  

 (fixera med lim eller skruv)

Montagerör skall inte luta inåt, rekommenderat 2 grader utåt

Täta mellan rör och vägg

• Den här sidan mot rummet
• I våg 

Montageplattan kan användas som:
• Borrmall/montagemall
• Monteras på väggen, tex kant i kant med kakel  
 (fixera med lim eller skruv)
Montagerör skall inte luta inåt, rekommenderat 2 grader utåt
Täta mellan rör och vägg

Tak

Vägg

Ego-placering på vägg

Går ej

200 mm

50 mm

Utmärkt

Styrpanel

EGO

Transformator

2 st 3*0,75 mm² 
(för att dra i 16 mm slang är 

det enklast att skala en kabel)

Fuktgivare sitter i styrningen, 
den måste placeras i våtrummet.

1 st EGO med Smart Comfort (styrning), transformator för dosmontage eller elcentral

Ego

2 3



Sitter ibland dåligt, metall 
behöver ibland ”bändas lite”.
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Anslutning till LUNOS E2 

Anslutning till LUNOS Ego 

    rd  bl  li         rd  bl  li 

E2-enhet 1;3;5    E2-enhet  2;4;6 

   F-luft/T-luft       T-luft/F-luft 

Styrenhet 

Färgmarkerad kabel 

Anslutningskabeln trycks i på 
baksidan av styrpanelen 

Observera: anslut kabeln 
enligt skiss, med färg-
markeringen på rätt sida 
på både styrenhet och  
styrpanel 

Ena sidan av anslutnin-
genskabeln är färg-
markerad, resten är grå.   

+  12 V 
-    DC 

Anslutning på 
ego-enheten 

+  -  S1 +  -  S2 

röd 
blå 
lila 
röd 
blå 
lila 

Styrenhet  

+ 12 V DC 
-   

Anslutningskabeln trycks i på bak-
sidan av styrpanelen 

Färgmarkerad kabel 

Observera: anslut kabeln 
enligt skiss, med färg-
markeringen på rätt sida 
på både styrenhet och 
styrpanel 

Ena sidan av anslutnin-
genskabeln är färgmarke-
rad,  resten är grå.   

Enkel kopplingsbild av el

Passar t ex med Schneider 
EXXAKT ram

Fuktstyrning är förinställt, 
3 dioder lyser svagt och  
1 diod start, tryck på droppen  
för att slå av fuktstyrning

Strömkabel

Styrkabel

Styrkabel Styrkabel Styrkabel

Universalstyrning 
Ett alternativ till Smart Comfort är universalstyrningen som 
används tillsammans med en kronbrytare.

Styrning
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Fabriksinställningar 
Fabriksinställningarna är enligt följande: 

 Förvald enhetstyp: LUNOS E2 

 Automatläge: det lägsta känslighetläget för fuktsensorn är också det lägsta fläkthastighetsläget, 
förutom i läge AV. Känslighetsområdet ligger mellan 50-70% relativ luftfuktighet. 

 Vädringsläge: aktivt i 30 minuter på högsta fläkthastighet utan skifte i flödesriktning 

 Nattläge: aktivt i 8 timmar, ventilationsläge AV 

Kallventilation: aktiv i 8 timmar, skiftar flödesriktning en gång i timmen 

Genom att hålla knapparna för KALLVENTILATION och  HÄNDELSE intryckta i 10 sekunder  
fabriksåterställer man styrenhetens inställningar. Den startar då om och alla lysdioder blinkar tre gånger.  

Frostskydd 

Om klimatsensorn i styrpanelen känner av att rumstemperaturen faller under 8°C i mer än en timme, så 
stänger ventilationssystemet automatiskt av sig. När temperaturen sedan stiger till över 15°C så startar det 
igen. Under tiden frostskyddet har aktiverats blinkar lysdioden vid HÄNDELSE-knappen tre gånger var 
15:e sekund.  

Förval av ventilationsenhet 

För att gå in i enhetsväljarläget håller du inne knappen HÄNDELSE i tio sekunder, vilket bekräftas av att 
lysdioden bredvid börjar blinka. Nu kan du välja vilken LUNOS ventilationsenhet som Smart Comfort-
styrningen ska anslutas till: någon av E2-typerna, Ego, eller RA 15-60, men även ytterligare styrenheter. 
Man väljer enhet enligt nedanstående schema med hjälp av FLÄKT-knappen. Efter 10 sekunder utan 
ytterligare tryckning så ställs styrenheten in på aktuellt val. Lysdioden vid HÄNDELSE-knappen lyser en 
lång stund för att bekräfta valet.   

Val LUNOS-enhet Indikering Läge 1 Läge 2 Läge 3 Läge 4 

1 e² ●○○○ 15 m³/h 20 m³/h 30 m³/h 38 m³/h 

2 e²neo ○●○○ 5 m³/h 15 m³/h 30 m³/h 38 m³/h 

3 e²short ○○●○ 15 m³/h 20 m³/h 30 m³/h 38 m³/h 

4 e²mini ○○○● 5 m³/h 10 m³/h 15 m³/h 20 m³/h 

5 ego ●●○○ 5 m³/h 10 m³/h 15 m³/h 20 m³/h 

6 ego ●●●○ 5 m³/h 10 m³/h 20 m³/h 45 m³/h* 

7 RA 15-60 ●●●● 15 m³/h* 30 m³/h* 45 m³/h* 60 m³/h* 

8 5/UNI-FT** ○●●● 1,4 V 2,4 V 3,9 V 4,9 V 

* Endast frånluft  

** Funktionen KALLVENTILATION fungerar inte när man använder Smart Comfort-styrningen tillsammans 
med  med Universalstyrning 5/UNI –FT, eftersom inställning måste aktiveras på den enheten också. Se 
separat manual.  
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