Katalog LUNOS
Wentylacja domowa
Przyjemny klimat w domu dzięki systemom wentylacji LUNOS
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wentylacji domowej
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Wprowadzenie
Drodzy Czytelnicy,
LUNOS jest firmą z siedzibą w Berlinie, dobrze znaną w całym
świecie jako producent innowacyjnych systemów
wentylacyjnych od ponad 56 lat. W siedzibie firmy w BerlinSpandau, najbardziej na zachód wysuniętej części miasta,
pracuje 70 osób zajmujących się projektowaniem, produkcją
i sprzedażą szerokiego asortymentu systemów wentylacyjnych
używanych na całym świecie. Nasi inżynierowie przez cały czas
pracują nad nowymi rozwiązaniami przeznaczonymi
do zastosowań w domach jednorodzinnych
i w apartamentowcach.
Naszymi klientami są m.in. towarzystwa budowlane
i deweloperzy domów jednorodzinnych oraz apartamentowców,
a także firmy budowlane i zarządcy budynków biurowych
i hoteli w wielu krajach świata. Niezależnie od tego, czy budynki
są duże, czy małe, nowe czy modernizowane, nasi klienci
mogą być pewni jakości i długiej żywotności naszych
produktów.
Mając na względzie aktualne tendencje zmian w energetyce,
dążenie do minimalizacji strat energetycznych ma dla nas duże
znaczenie. Nasze systemy pomagają w tym na
wielesposobów.Oferowanyprzeznasasortymentzawierasystemy
wentylacjinadającesięnakażdąkieszeńipraktycznie do każdego
zastosowania. Oferujemy szeroki zakres różnych metod
wentylacji spełniających indywidualne wymagania, w tym
systemy wentylacji wywiewnej, niewielkie zdecentralizowane
systemy z odzyskiem ciepła oraz urządzenia całkowicie
zintegrowane z oknami.
Nowy katalog różni się od poprzednich nie tylko formą.
Jest w nim również opisany nowy system modularny
dla typoszeregu 160, który znacznie rozszerza potencjalne
zastosowanie naszych urządzeń. Dzięki zastosowaniu naszych
nowych rozwiązań sterowania mogą zostać spełnione
wymagania „inteligentnego budynku”.

LUNOS
Dostawca “Made in Berlin"

Oprócz nowoczesnych systemów magistrali i mniejszych, bardziej sprawnych systemów sterowania,
Lunos dostarcza również nowe rozwiązanie w zakresie sterowania – tzw. TAC (Touch Air Comfort)
wraz z opracowanym przez nas systemem operacyjnym –LUN. OS. Zapewnia to spełnienie
praktycznie każdego życzenia klienta w zakresie opcji sterowania i integracji różnych urządzeń
i funkcji.
W niniejszym katalogu pragniemy przedstawić wszystkie nowe wyroby i rozwiązania w dziedzinie
systemów wentylacji. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny przy wyborze naszych urządzeń
i systemów wentylacyjnych. Życzymy Państwu zadowolenia z naszych produktów.
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Zaufanie

Jakość przechodzi próbę czasu
Na początku, w okresie Cudu Gospodarczego, powstała nowość: LUNOS opracował rozwiązanie
wentylacji w formie systemu wentylacji pasywnej do pomieszczeń kuchennych wentylowanych od
zewnątrz. Krótko po tym LUNOS stał się jednym z najbardziej znanych producentów domowych systemów
wentylacyjnych oferującym rozwiązania, które były i nadal są kompatybilne z komponentami
zapewniającymi przyjemniejsze powietrze w pomieszczeniach wewnątrz domu i gwarantującymi zdrową
substancję mieszkaniową oraz długi okres użytkowania. Dzisiaj LUNOS w swojej siedzibie w BerlinSpandau projektuje, wytwarza i sprzedaje systemy wentylacyjne do budynków mieszkalnych i dostarcza
know-how oraz wykonuje szeroki zakres usług w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
LUNOS jest czymś więcej niż tylko odświeżaczem powietrza wewnątrz domu
Kluczowym obszarem naszej działalności jest regulowana wentylacja domowa. Wymaga to indywidualnych
rozwiązań! Systemy LUNOS zapewniają czystą i higieniczną wentylację wszystkich pomieszczeń
mieszkalnych dostosowaną do indywidualnych potrzeb i gwarantują suche ściany wolne od pleśni.
Ponadto przynoszą one duże oszczędności w zakresie kosztów ogrzewania. Nakłady inwestycyjne i koszty
eksploatacyjne są niskie, a nasza dobra renoma jest gwarantem jakości i bezpieczeństwa. Taka filozofia
zapewnia nam ciągły wzrost – zarówno w Niemczech, jak i na rynkach międzynarodowych.
W przeszłości
Wymiana powietrza odbywała się przez liczne złącza w skorupie budynku – np. przy oknach i drzwiach.
Pozwalało to na usuwanie wilgotnego i zanieczyszczonego powietrza z wnętrza pomieszczenia.
Często wymagało to 5-krotnej wymiany powietrza w mieszkaniu lub domu wciągu godziny.
Kondensat powstawał tylko na zimnych szybach okiennych i nie powodował żadnych innych skutków.
Wentylacja była prowadzona tylko, jako wywiewna i dotyczyła tylko pomieszczeń bez okien.
Wnętrza łazienek bez okien były wietrzone za pomocą naturalnej wymiany powietrza tylko wtedy, gdy były
używane. Dopływ powietrza z zewnątrz odbywał się przez kanały wentylacyjne w budynku. Wentylacja
pozostałych pomieszczeń w mieszkaniu odbywała się również poprzez przenikanie powietrza przez
skorupę budynku.
Skąd pochodzą zanieczyszczenia i wilgoć?
Meble, dywany i farby emitują niewielkie ilości zanieczyszczeń. Wilgoć w powietrzu powstaje wskutek
oddychania i mycia się ludzi oraz prania i suszenia odzieży, a także gotowania i emisji wydzielanych
przez rośliny. W 4-osobowej rodzinie powstaje codziennie ok. 10 l odparowanej wody tj. jedno pełne
wiadro.



W przeszłości - 5-krotna wymiana powietrza przez szczeliny w budynku

dla LUNOS
od 50 lat

Zasady wentylacji domowej

Dokąd należy odprowadzać wilgotne, zanieczyszczone powietrze?
Powietrze może absorbować ograniczoną ilość wilgoci. Ta ilość zależy od temperatury: powietrze gorące
absorbuje więcej wilgoci niż zimne. Po schłodzeniu powietrza np. na zimnej powierzchni dochodzi
do kondensacji wilgoci, której produktem jest ‘’kondensat". Można to zobaczyć w lecie na szklance
z zimnym napojem. Istnieje ryzyko powstania pleśni na chłodniejszych częściach ścian zewnętrznych np. wilgoć z powietrza może osiąść jako kondensat w narożach i utworzyć idealną pożywkę dla pleśni.
Ochrona przed szkodami spowodowanymi wilgocią zawartą w powietrzu polega na zmniejszeniu zawartości
wilgoci w powietrzu w pomieszczeniu poprzez skuteczną wentylację. Prawidłowa wentylacja usuwa
nie tylko wilgoć, ale także zanieczyszczenia zawarte w powietrzu w pomieszczeniu.
Dzień dzisiejszy
Rozporządzenie o zmniejszeniu zużycia energii (niem. Energieeinsparverordnung (EnEV))
ma zastosowanie zarówno do modernizacji starych, jak i budowy nowych budynków i wymaga coraz
większego zbilansowania energetycznego obiektu budowlanego. Wykonanie skutecznej wentylacji okiennej
nie powodującej zbędnych strat energii jest praktycznie niemożliwe dla użytkownika. Ze względu
na wysokie koszty energii nie wykonuje się wentylacji w wystarczającym stopniu. Powoduje to powstawanie
szkód spowodowanych wilgocią zawartą w powietrzu, które mają ujemny wpływ na zdrowie ludzi
i substancję mieszkaniową. Dlatego świeże powietrze musi być doprowadzane nowymi metodami
i kanałami. LUNOS dostarcza inteligentne systemy wentylacji domów zapewniające kontrolowany dopływ
czystego powietrza zgodnie z indywidualnymi potrzebami i szybkie odprowadzanie na zewnątrz powietrza
zużytego wraz z zanieczyszczeniami w sposób zdecentralizowany. Dzięki wysoce skutecznemu odzyskowi
ciepła nasza wentylacja powoduje oszczędności kosztów ogrzewania i przyczynia się w dużym stopniu
do spełnienia wymagań energetycznych. Pomimo że przy opracowywaniu naszych produktów dokładamy
dużych starań, aby wszystkie one pracowały w sposób cichy i skuteczny, to oferujemy również rozwiązania
spełniające specjalne wymagania w zakresie ograniczania hałasu, które są praktycznie niesłyszalne
i dobrze pochłaniają hałas pochodzący z ruchu ulicznego. LUNOS dba o dobre otoczenie Twojego domu.
Rozwój systemu modularnego 160
Rura 160 jest elementem dobrze znanym klientom LUNOS i ma zastosowanie w szerokim zakresie
technologii. Są 4 różne typy wentylatorów, które mogą współpracować z tą rurą. Rodzina produktów 160
nadaje się zarówno do modernizacji istniejących, jak i do budowy nowych budynków. Każdy wentylator
typu 160 składa się z 4 komponentów: wkładki, rury, zewnętrznego panelu i wewnętrznej kratki,
które można dobierać zgodnie z wymaganiami konkretnego projektu. Różne rodzaje wentylatorów 160
można bez problemów wkomponować w projekt pomieszczenia zgodnie z aktualnymi normami takimi jak:
EnEV i DIN 1946-6, stosując Narzędzie Projektowe LUNOS.

160



Dzień dzisiejszy: 0,5 x wymiana powietrza przez wymuszonysystem
wentylacyjny

System wentylacji
Regulowana wentylacja domowa:
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System hybrydowy

Systemy wentylacyjne LUNOS opierają się na przepływie powietrza w
całej przestrzeni mieszkalnej odpowiadającemu konkretnym
potrzebom. Zdecentralizowane wentylatory LUNOS mogą być
montowane w 3 różnych systemach wentylacyjnych w celu uzyskania
skutecznej wentylacji:

Systemy wentylacji hybrydowej stanowią połączenie, co najmniej
2 rodzajów wentylacji. Szczególnie skutecznym rozwiązaniem jest
połączenie wentylacji wywiewnej i wentylatorów z odzyskiem ciepła.
Zaletami takiego systemu hybrydowego są: w przypadku, gdy przestrzeń
mieszkalna jest wyposażona w urządzenia do odzysku ciepła, tańsze
systemy wywiewne mogą być zainstalowane w klasycznych
pomieszczeniach z wentylacją tego typu (np. w łazience, WC lub kuchni),
gdzie są używane tylko w razie potrzeby. Zgodnie z normą DIN 18017-3
rozwiązania tego typu są wręcz zalecane do łazienek i toalet bez okien.





wywiewnym
hybrydowym
z odzyskiem ciepła

System wywiewny

System z odzyskiem ciepła

Wentylatory usuwają zużyte powietrze z łazienki, WC lub pralni na
zewnątrz budynku lub do szybu powietrza wylotowego odpowiednio
do potrzeb i stopnia wilgotności powietrza. Wynikiem jest niewielkie
podciśnienie w pomieszczeniu, które powoduje, że świeże
przefiltrowane powietrze przepływa przez kanały wentylacyjne w
zewnętrznej ścianie i dostaje się do salonu, sypialni, pokoju
dziecięcego i pomieszczeń gospodarczych. Szczególną uwagę
poświęca się wentylacji domowej regulowanej w oparciu o wilgotność
względną powietrza. System ten, mający dopuszczenia budowlane,
umożliwia odzysk znacznych ilości ciepła zgodnie z wymaganiami
EnEV.

Wszystkie pomieszczenia mieszkalne są wyposażone w urządzenia
do odzysku ciepła tworzące jeden, wyjątkowo skuteczny system.
Nowy model ego umożliwia również wentylację wywiewną klasycznych
pomieszczeń z tego typu rozwiązaniem. Pomieszczenia mieszkalne
są wyposażone w sprawdzony system wentylacji hybrydowej e2.

Domowa wentylacja LUNOS sterowana nadążnie
Powietrze wlotowe:

Powietrze
wylotowe:
Pozostaje

 świeże, przefiltrowane powietrze w

odpowiedniej ilości bez wrażenia
przeciągu,
 powietrze wilgotne, zawierające zapachy
z kuchni, łazienki itd.,
 zanieczyszczenia i produkty parowania
farb, materiałów dywanowych, mebli itp.
 ogrzewanie

Kuchnia

Łazienka

Przedpok
ój

wewnątrz:
Pozostaje na
zewnątrz:

 cząstki pyłów i owady (dzięki wkładom
filtracyjnym)

 hałas (dzięki elementom tłumiącym

zawartym w ścianach zewnętrznych)

 wiatr (dzięki wiatrochronowi

znajdującemu się na elementach ścian
zewnętrznych)
 pleśń i roztocza przenoszone przez kurz
(dzięki utrzymywaniu stałej niskiej
wilgotności powietrza)

Pomieszc
zenie
sterowani
a
Balkon

Salon

LUNOS
Prawidłowa wielkość ma decydujące
znaczenie

Normy i przepisy

Wentylacja łazienki i toalety zgodna z normą DIN18017-3

DIN1946-6

Wentylacja łazienek i toalet bez okien zgodnie z DIN 18017-3
jest najłatwiejszą formą domowej wentylacji: w normie DIN 18017-3
wymaganie ciągłej wentylacji łazienek zostało szczególnie podkreślone.
Jedynie w przypadku, gdy jest zapewniona izolacja cieplna budynku
i nie suszy się prania w mieszkaniu, dopuszcza się użycie okresowo
pracującego wentylatora łazienkowego (przez 15 min. z przepływem
60 m3/h.) We wszystkich innych budynkach łazienki i toalety muszą być
obecnie wyposażone w system ciągłego wywiewu powietrza.
Ciągłe odprowadzanie powietrza wywiewnego z łazienki powoduje
jednocześnie ciągłą, minimalną wentylację mieszkania będącą
pierwszym etapem tworzenia wentylacji domowej dostosowanej
do indywidualnych potrzeb użytkownika.Ze względu na dostosowanie
hermetyczności ścian budynku do wymagań najnowszych standardów
przepływ powietrza wlotowego musi być wcześniej zaprojektowany,
należy też wykonać odpowiednie zewnętrzne kanały wentylacyjne.
Taki projekt może być wykonany szybko i łatwo z wykorzystaniem
odpowiednich tabel. W porównaniu z DIN 1946-6, wymagania w
zakresie przepływu objętościowego wynikające z DIN 18017-3 dotyczą
jedynie pomieszczeń z wentylacją wywiewną, a nie całego budynku.

§ 6 EnEV wymaga zapewnienia wystarczającej minimalnej krotności
wymiany powietrza jako uzupełnienie ciągłej hermetyczności ścian
budynku. Sposób wykazania takiej wymiany jest przedstawiony w DIN
1946-6. Najważniejszym aspektem zmienionej normy dotyczącej
rozwiązania wentylacji jest odpowiedź na następujące proste pytanie:
czy nowy lub odnawiany budynek jest odpowiednio naturalnie
wentylowany przez swoje własne kanały wentylacyjne lub czy i jakie
rozwiązania wymuszonej wentylacji są konieczne do zapewnienia
wystarczającej wymiany powietrza dla potrzeb mieszkańców? Odpowiedź
na to pytanie jest udzielana w 2 etapach: po pierwsze – określa się jakie
są wymagania wentylacyjne, a po drugie – jakie systemy wentylacyjne
mogą je spełnić. Norma podaje również wymagania dotyczące systemów
wentylacji preferowanych pod względem energetycznym: systemy
wentylacji wywiewnej muszą być wyposażone w regulację nadążną
(dostosowującą wydajność do potrzeb użytkownika) lub w pompę cieplną.

ENEV
Zgodnie z rozporządzeniem o oszczędności energii (ENEV) każdy budynek remontowany lub nowo wybudowany musi być szczelny.
Ten przepis prawny obowiązuje dla wszystkich budynków, w tym starych poddawanych renowacji. Zgodnie z EnEV projektowany budynek
jest porównywany z budynkiem referencyjnym. W przypadku jakiejś niezgodności z budynkiem odniesienia, w innym miejscu musi być wykonana
stosowna korekta.

Dlatego LUNOS zawsze zapewnia zgodność z EnEV
Systemy LUNOS pracują w sposób nadążny odpowiednio do potrzeb wynikających z wilgotności i temperatury. Przepływ objętościowy ulega
zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od wilgotności usuwanego powietrza. Oznacza to, że wielkość przepływu ściśle odpowiada potrzebom.
Warunki wstępne do obliczenia zmniejszonej krotności wymiany powietrza są zawarte w rozporządzeniu o oszczędności energii (EnEV) i w normie
DIN V 4701-10.








LUNOS udostępnia proste narzędzie projektowe, które można pobrać ze strony internetowej
www.lunos.de. Program ten wykonuje obliczenia zgodnie z algorytmem przestawionym w normie
DIN 1946-6 i obsługuje narzędzie projektowe podczas opracowywania koncepcji wentylacji w
następujących przypadkach:
weryfikacja konieczności zastosowania wymuszonej wentylacji (LTM)
projekt przepływu powietrza zewnętrznego dla wentylacji z nominalną intensyfikacją
obliczenie ilości powietrza wlotowego z i bez LTM
projektowanie komponentu systemu wentylacji i opracowanie specyfikacji materiałowej

Kontrolowana

dzięki systemom
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Systemy wentylacji
wywiewnej

ALD-R160

ALD-R160
ALD-R160
ALD-R160

ALD-R160
ALD-R160

Silventoseries

wentylacja
domowa
wentylacji wywiewnej LUNOS

 Strona powietrza
wylotowego

Innowacyjne sterowanie: Zależne od wilgotności i
temperatury powietrza

Typ Silvento
Można użyć każdego
rozwiązania typu Silvento
zależnie od odnośnej aplikacji
lub wymagań: wentylatora
montowanego nadtynkowo,
podtynkowo lub na zacisk.

AB30/60
Wentylator na ścianę
zewnętrzną z 2 poziomami
wentylacji i okrągłym
przekrojem. Może być
połączony z elementem
fasadowym LUNOtherm.

RA15-60

 Strona zasilania
powietrzem

Promieniowy wentylator
zewnętrzny z 4 poziomami
wentylacji i przekrojem
okrągłym. Może być
połączony z elementem
fasadowym LUNOtherm.

ALD-R160
Wlot na ścianie zewnętrznej
z wiatrochronem, filtrem
i tłumikiem hałasu.

9/MRD
Urządzenie do montażu
naściennego do zabudowy
wlotu na ścianie zewnętrznej
ALD-R160. Wys. x Szer. x
Dług. [mm]:
240 x 210 x grubość ściany

LUNOtherm + ALD-R160L
Wlot na ścianie zewnętrznej
z elementem fasadowym,
praktycznie niewidoczny
z zewnątrz.

Regulacja nadążna wentylatorów wywiewnych Silvento
posiada czujnik wilgotności i temperatury. Dostosowuje ona
automatycznie parametry pracy wentylatora do potrzeb
wentylacji: zwiększa lub zmniejsza przepływ powietrza
zależnie od jego względnej wilgotności. Powoduje to,
że intensywność wentylacji jest ściśle dostosowana do
potrzeb.
Czujnik zainstalowany w części ssawnej wentylatora
powietrza określa temperaturę i zawartość wilgoci
w powietrzu wylotowym. Ponieważ wentylator jest
zainstalowany w łazience lub WC, gdzie powietrze ma inne
parametry niż w pomieszczeniach mieszkalnych,
to równoczesne określenie temperatury i wilgotności
zapewnia wentylację odpowiednią do parametrów powietrza
w pomieszczeniach mieszkalnych (kroki 1 do 4).
Dlatego sterowanie to uwzględnia nie tylko wymagania
wentylacji dla łazienki, ale także dla pomieszczeń
mieszkalnych i skutecznie chroni przed szkodami
spowodowanymi wilgocią i tworzeniem się pleśni.
Automatyczny wyłącznik sezonowy automatycznie ustawia
wentylator na najniższy poziom w lecie i przywraca
sterowanie oparte na pomiarze wilgotności powietrza w
okresie przejściowym i w zimie.
Pomoc finansowa na zakup systemów wentylacji
wywiewnej LUNOS
Duże oszczędności energii w budynkach stosujących
indywidualną wentylację zostały potwierdzone przez
Niemieckie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Budownictwa, Energetyki i Ochrony Środowiska oraz przez
Instytut Fizyki Budowlanej we Fraunhofer. W związku z tym
właściwości regulowanej wentylacji domowej związane
z oszczędnością energii zostały nagrodzone przez
ustawodawcę finansowymi subsydiami. Oprócz korzyści
energetycznych właściciele budynków mogą również
skorzystać z innych zalet, takich jak: zdrowy, przyjemny
klimat, zawsze świeże powietrze oraz ochronę substancji
mieszkaniowej zwiększające wartość obiektu.
W przypadku pomieszczeń funkcjonalnych, takich jak
łazienka, toaleta lub kuchnia, nie mających okien, należy
zastosować wentylację wywiewną typu Silvento.

Regulowana
z
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Systemy hybrydowe

2
ee2

2
ee2

2
ee2

AB30/60 lub RA15-60
AB30/60orRA15-60

AB30/60 lub RA15-60
AB30/60orRA15-60

2
ee2

wentylacja
domowa
systemem hybrydowym

 System nawiewno- wywiewny
z odzyskiem ciepła
e2

Osiowy wentylator
do zabudowy na ścianie
zewnętrznej z regeneracyjnym
odzyskiem ciepła do wentylacji
pomieszczeń mieszkalnych
i łazienek.

9/MRD
Obudowa do instalacji
e2 i ego na ścianie.
Wys. x Szer. x Dług. [mm]:
240x210xgrubość ściany

e2 + LUNOtherm
e2z elementem fasadowym
bez ingerencji w kratkę
wentylatora na fasadzie.

 Strona powietrza
wylotowego

Typ Silvento
Można użyć każdego modelu
z typoszeregu Silvento, zależnie
od danej aplikacji i wymagań:
wentylatora montowanego
nadtynkowo, podtynkowo
lub na zacisk.

AB30/60
Wentylator do montażu na
ścianie zewnętrznej z dwoma
poziomami wentylacji
i przekrojem okrągłym. Może być
połączony z elementem
fasadowym LUNOtherm.
RA15-60
Wentylator promieniowy do
montażu na ścianie zewnętrznej
z 4 poziomami intensyfikacji
wentylacji i przekrojem okrągłym.
Może być połączony z elementem
fasadowym LUNOtherm.

Połączenie z innymi systemami
System modułowy 160 umożliwia proste zaprojektowanie
i wykonanie wentylacji hybrydowej. W przypadku, gdy typ
Silvento nie musi być uwzględniony w projekcie, można użyć tej
samej rury montażowej do każdej jednostki wentylacji
zainstalowanej w obiekcie budowlanym. Zespoły wentylacji
wywiewnej Silvento są używane w apartamentowcach w
łazienkach i kuchniach bez okien.
Zalety systemu hybrydowego są oczywiste: pomieszczenia
mieszkalne są wyposażone w urządzenia z odzyskiem ciepła
e2, natomiast tańsze rozwiązania wentylacji wywiewnej
są stosowane w pomieszczeniach takich jak łazienka, WC
lub kuchnia i uruchamiane tylko w razie potrzeby. Jest to
wymagane zgodnie z normą DIN 18017-3 dla łazienek i toalet
bez okien.

Zasada e2
Systemy wentylacji LUNOS z odzyskiem ciepła mogą być
używane wszędzie. W ramach zdecentralizowanej koncepcji,
pojedyncze wentylatory mogą być instalowane wszędzie tam,
gdzie są konieczne. Wentylatory serii e2 pracują zgodnie
z dobrze znaną zasadą regeneracyjnej wymiany ciepła, która
została dopracowana do perfekcji przez LUNOS.
Połączenie z klasycznymi systemami wentylacji wywiewnej
zapewnia niezaprzeczalne korzyści ekonomiczne i użytkowe
i może być wykonane zgodnie z EnEV i DIN 1946 przy użyciu
narzędzia projektowego LUNOS.

Wentylatory wywiewne typu 160
Wprowadzenie nowych produktów – AB/30 i RA 15-60
przez LUNOS znakomicie rozszerza rodzinę wyrobów 160
przeznaczonych do klasycznych pomieszczeń z wentylacją
wywiewną, takich jak łazienki, toalety i kuchnie.
Myśląc o zmyśle artystycznym właścicieli domów i
apartamentów, projektanci LUNOS podczas opracowywania
nowych wentylatorów pomyśleli również o estetyce.
Te wentylatory są jakby "większym bratem" e2: panel
wewnętrzny, filtr i kratka zewnętrzna pochodzą z tej samej
grupy wyrobów, przy czym RA 15-60 jest bardziej wytrzymały
na ciśnienie niż model AB 30/60.

Regulowana
z
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Systemy z odzyskiem
ciepła



e2 może być również łączony
z elementem fasadowym LUNOtherm.
Zewnętrzna kratka znika ze ściany
zewnętrznej: pozostaje jedynie wąska
szczelina wentylacyjna w ościeżu
lub w nadprożu.

wentylacja domowa
odzyskiem ciepła

 Wentylacja wywiewnonawiewna z odzyskiem ciepła
e2
Osiowy wentylator do zabudowy
na ścianie zewnętrznej
z regeneracyjnym odzyskiem ciepła
przeznaczony do salonów i sypialni.
9/MRD
Obudowa do montażu e2 i ego
na ścianie.
Wys. x Szer. X Dług. [mm]:
240x210xgrubość ściany

ego
Osiowy wentylator do zabudowy
na ścianie zewnętrznej
z regeneracyjnym odzyskiem ciepła
i jednoczesną wentylacją.

e2+LUNOtherm
e2 z elementem fasadowym
bez ingerencji w konstrukcję kratki
wentylatora na fasadzie.

Zasada e2 i ego w systemach wentylacji
z odzyskiem ciepła
e2 wraz z ego można wykorzystywać – z optymalnymi
efektami – w wentylacji z odzyskiem ciepła. W ramach
zdecentralizowanej koncepcji pojedyncze wentylatory mogą
być instalowane dokładnie tam, gdzie są konieczne.
Wentylatory e2 są używane w pomieszczeniach
mieszkalnych. 2 zespoły wentylacyjne zawsze pracują
w parze. Dlatego, by zespoły działały prawidłowo, należy
zainstalować parzystą liczbę zespołów wentylacyjnych.
Pomieszczenia funkcjonalne, takie jak łazienki i kuchnie
są wentylowane urządzeniami ego. Praca w parach nie jest
konieczna, ponieważ dwa niewielkie e2 w ego zapewniają
wlot i wylot powietrza z odzyskiem ciepła.

Wentylacja w salonie jest taka sama jak w
sypialni z e2:
e2 działa tak samo jak regeneracyjny wymiennik ciepła.
Element rekuperatora ładuje się w podobny sposób jak
akumulator – energią cieplną w procesie odwracalnym –
i przenosi ciepło do powietrza dostarczanego z zewnątrz.
Wentylator z odzyskiem ciepła zużywa moc równą tylko
1,4 W w podstawowej operacji ładowania (0,09 W/m3/h).

Wentylacja łazienek, toalet i kuchni
za pomocą ego:
e2 działa tak samo jak regeneracyjny wymiennik ciepła.
Element rekuperatora ładuje się energią cieplną tak samo,
jak dobrze znany e2. Ciepło jest rozdzielane pomiędzy
2 wentylatory, dzięki czemu nawiew i wywiew zachodzą
jednocześnie. Praca drugiego urządzenia nie jest
konieczna. System można przełączyć na tryb wywiewu,
w którym jest usuwana bardzo duża ilość powietrza
(przepływ: 45 m3/h) w celu umożliwienia świeżemu
powietrzu szybkiego wlotu do pomieszczenia (np. toalety
lub łazienki).

Korzyści i
koszty
Wentylacja regulowana
20 -·21
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Korzyści i koszty

 Szacunek kosztów

Apartamentowiec

Dom wolnostojący

3-pokojowy apartament o powierzchni ok. 70 m2

4- pokojowy dom o powierzchni ok. 90 m2

System wentylacji wywiewnej

System wentylacji wywiewnej

np. z użyciem
 KL 30-60FK
 KL 30-60
 ALD-R 160
 Opcja

od 900 €

System hybrydowy
np. z użyciem
 e2 z odzyskiem ciepła
 KL 30/60
 Sterowanie uniwersalne wiązką
 Opcja

od 900 €

System hybrydowy

od 2.300 €

System z odzyskiem ciepła
np. z użyciem
 e2 z odzyskiem ciepła
 ego z odzyskiem ciepła
 Sterowanie uniwersalne wiązką
 Opcja

np. z użyciem
 KL 30-60FK
 KL 30/60
 ALD-R 160
 Opcja

np. z użyciem
 e2 z odzyskiem ciepła
 RA 15-60
 Sterowanie uniwersalne wiązką
 Opcja

od 2.300 €

System z odzyskiem ciepła

od 3,000 €

np. z użyciem
 e2 z odzyskiem ciepła
 ego z odzyskiem ciepła
 Sterowanie uniwersalne wiązką
 Opcja

od 3,000 €

Duże oszczędności energii w budynkach stosujących indywidualną wentylację zostały potwierdzone przez Niemieckie
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa, Energetyki i Ochrony Środowiska oraz przez Instytut Fizyki
Budowlanej Fraunhofer. W związku z tym właściwości regulowanej wentylacji domowej związane z oszczędnością energii
zostały nagrodzone przez ustawodawcę finansowymi subsydiami. Oprócz korzyści energetycznych właściciele budynków
mogą również skorzystać z innych zalet, takich jak: zdrowy, przyjemny klimat, zawsze świeże powietrze oraz ochrona
substancji mieszkaniowej zwiększające wartość obiektu.

Koszty

przynosi ogromne korzyści

 Porównanie wentylacji bez regulacji z modelem odzysku ciepła
- dla domu wolnostojącego
Obciążenie grzewcze i straty ciepła przez wentylację
w przypadku wentylacji bez regulacji

Obciążenie grzewcze i straty ciepła przez wentylację
w przypadku użycia e2 z odzyskiem ciepła

16 %=609W

0%=0W
24 %=928W
8%=306W

Dach
Straty ciepła przez wentylację–PLT
Okna i drzwi
Ściany
Straty ciepła przez naturalną
wentylację
Mostki cieplne
Podłoże

8%=306W

18 %=609W

9%=307W
24 %=907W
27 %=928W
22 %=860W
9%=306W

Dach
Straty ciepła przez wentylację –
PLT
Okna i drzwi
Ściany
Straty ciepła przez naturalną
wentylację
Mostki cieplne
Podłoże

27 %=907W
3%=90 W

7%=229W

Wynik obliczeń
przy zastosowaniu e2 w połączeniu z systemem wentylacji wywiewnej AB 30/60 obciążenie grzewcze
jest mniejsze o 15% a straty ciepła przez wentylację o 43% (oszczędność 57 %). Obliczenia
strat cieplnych wykonuje zazwyczaj wykwalifikowany projektant, który na podstawie oszczędności
określonych w %oblicza w wymiarze finansowym, ile w ciągu roku może zaoszczędzić właściciel.

Założenia do przykładu obliczeniowego:
obszar wentylowany: 124,90 m2, kubatura pomieszczeń wentylowanych: 312,25 m 3, średnia wysokość pomieszczeń: 2,50
m, normalna temperatura wewnątrz i na zewnątrz: Θi = 20°C i Θa=-12°C, nowo zbudowany dom wolnostojący, standard
KFW70, współczynnik przepływu ciepła (wartość U): ściana zewnętrzna U = 0,16 W/m 2K, okno U= 1,10 W/m2K, dach U=
0,20 W/m2K, płyta podstawy U=0,23 W/m2K

System wentylac

z użyciem wyrobów Silve
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Silvento

 Hałas nie przeszkadza: niski poziom emisji hałasu
Osiedla mieszkaniowe i infrastruktura drogowa są lokalizowane coraz bliżej siebie,
co powoduje, że czujemy się komfortowo tylko wtedy, gdy odgradzają nas od tej
infrastruktury "ciche ściany". Z tego powodu silniki Silvento zostały zoptymalizowane,
a geometria łopatek dostarczających powietrze zmieniona i skorygowana w oparciu
o badanie eksperymentalne. W efekcie powstał jeden z najcichszych wentylatorów
na świecie. Wszystkie produkty Silvento wytwarzają minimalny hałas podczas pracy,
który jest ledwo słyszalny, ponieważ jego poziom wynosi tylko 24 dB(A) przy przepływie
powietrza 30 m3/h (wentylacja podstawowa) i 35 dB(A) przy przepływie 60 m 3/h
(wentylacja regulowana).


Dla środowiska naturalnego: minimalne zużycie energii elektrycznej przy max.
sprawności energetycznej – zgodnie z EnEVne der EnEV
Silvento przeciwdziała podwyżce kosztów energii i zanieczyszczaniu środowiska
naturalnego. Wentylatory nowej generacji przewyższają swoimi osiągami nawet
najbardziej sprawne zespoły napędowe o wyjątkowo niskim zużyciu energii. Dla 3
poziomów przepływu zużycie energii wynosi tylko: 5,2/10,9 W dla przepływu
objętościowego 30/60 m3/h – max. różnica ciśnień 210 Pa.


Dla technologii i komfortu: regulacja w oparciu o pomiar wilgotności powietrza
i temperatury
Nadążna regulacja wentylatorów wywiewnych jest wyposażona w czujnik wilgotności
powietrza i temperatury. Ten innowacyjny system regulacji może dostosować przepływ
wywiewanego powietrza lepiej i dokładniej do warunków panujących w pomieszczeniu
mieszkalnym i zapewnić skuteczną ochronę przed szkodami spowodowanymi wilgocią
i tworzeniem się pleśni. Wyłącznik sezonowy automatycznie ustawia wentylator
na najniższy poziom w lecie i przywraca sterowanie oparte na pomiarze wilgotności
powietrza w okresie przejściowym i w zimie.
 Elegancki, dyskretny wygląd
Design produktów Silvento jest celowo prosty, aby przyciągał jak najmniejszą uwagę
w pomieszczeniach. Mimo to promieniuje stylową elegancją. Wlot powietrza znajduje się
z tyłu, dzięki czemu nie są widoczne osady pyłu. Panel przedni jest super-płaski,
a podane wymiary świadczą o kompaktowości wentylatora: przy zabudowie
nadtynkowej: 260x260x108 mm (Szer. x Wys. x Dług.), przy podtynkowo
zamontowanym panelu: 260 x 260 x 23 mm, przy podtynkowo zamontowanej obudowie:
235 x 235 x 92 mm.

wywiewnej
AB30/60,RA15-60,ALD-R160

 LUNOS długoterminowa kompatybilność
Wentylatory montowane podtynkowo Silvento są w 100% kompatybilne z poprzednimi
wersjami wkładów wentylatorów starszych generacji LUNOS. Wentylator Silvento
montowany zaciskowo może być łatwo umieszczony w istniejącej obudowie
zamontowanej podtynkowo z lub bez zabezpieczenia ogniowego, co umożliwia łatwe
dopasowanie do najnowszej technologii.
 Obudowa Silvento może być zainstalowana w każdym położeniu
Można ją zabudować w dowolnym położeniu.

Wentylacja
Typoszereg Silvento

Przegląd
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 Silvento: Dane techniczne
Typ Silvento
V1) lub KL 2)

30/60

30/60Z11

30/60BZ11

60Z11

60BZ11

100Z11

30-60FK

Natężenie
przepływu [m3/h]

30/60/100

30/60

30/60

60

60

100

30/40/50/60

Zużycie energii
elektrycznej [W]

5,2/10,9/36,5

5,5/11,4

6/12,2

11,8

12,2

36,2

5,3/7,2/8,9/10,9

Poziom hałasu
[dB(A)]

24/35/44

24/35

24/35

35

35

44

24/27/32

6/153)

6/153)

6/153)

6/153)

6/153)

4

4

4

4

4

tak

tak

tak

tak

tak

Zwłoka czasowa
[min.]
Interwał [h]
Działanie
odwrotne
Czujnik ruchu

tak

tak

Poziom kontroli
wilgotności
powietrza
[% wilg. wzgl.]

1) Silvento V są zestawami wentylatorów przeznaczonymi do zabudowy podtynkowej lub powierzchniowej
2) Silvento KL są kompletnymi wentylatorami z pojedynczą rurą połączonymi na docisk z konstrukcjami ściennymi.
Pasują do zabudowanych podtynkowo obudów typoszeregu LUNOS Skalar.
3) DIN 18012 – 3 zaleca zwłokę min. 15 min. po opuszczeniu pomieszczenia przy przepływie 60 m 3/h.

wywiewna
Opis: Dane techniczne

Główny przewód
rurowy

 Projekt głównego przewodu – średnica
Instalacja po jednym urządzeniu na piętro
z jednoczesną pracą wszystkich jednostek
urządzenia.

Liczba pięter

Liczba pięter

Instalacja po jednym urządzeniu na piętro
z jednoczesną pracą wszystkich jednostek
urządzenia.

Dla projektowanego natężenia
przepływu 60 m3/h

Rozwiązanie z max.
prędkością przepływu 9 m/s
Rozwiązanie z max.
ciśnieniem
Instalacja po dwa urządzenia na piętro
z jednoczesną pracą wszystkich jednostek
urządzenia.

Instalacja po dwa urządzenia na piętro
z jednoczesną pracą wszystkich jednostek
urządzenia.

Liczba
pięter
Liczba
pięter

Nominalna średnica [mm] produktów głównej przewodu

Liczba pięter

Nominalna średnica [mm] produktów głównej przewodu

Średnica nominalna [mm] głównego przewodu

Dla projektowanego natężenia
przepływu 100 m3 /h

Średnica nominalna [mm] głównego przewodu

Rozwiązanie z max.
prędkością przepływu 9 m/s
Rozwiązanie z max.
ciśnieniem

Wentylacja

Silvento z obudową zamontowaną
nadtynkowo
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3/AP

 Silvento3/AP
Obudowa urządzenia do montażu obudowy
naściennej wykonana z tworzywa sztucznego
odpornego na działanie promieni UV.
Nr zam. 039 144



Nadaje się do zabudowy na ścianie i na suficie.



Posiada stożkowe kanały wywiewu powietrza o
średnicy nominalnej DN 75 zgodnie z DIN 80
i hermetyczny zwrotny zawór klapowy.



Położenie montażowe tylnego osiowego kanału
do usuwania powietrza: u góry po lewej lub
rawej stronie bądź u dołu po lewej lub prawej
stronie. Ustawianie zaworu zwrotnego w
położeniu montażowym: przez zwykłe
przestawienie.



Można używać wszystkich rodzajów wkładów
wentylatorowych Silvento.



Możliwe ciśnienie statyczne: 221 Pa



Wraz z częściami montażowymi i tłumikami
hałasu.

Obudowa Silvento3/AP montowana nadtynkowo

Całkowita różnica ciśnień [Pa]



Natężenie przepływu [m3/h]

Krzywa charakterystyki:
ciśnienie/natężenie przepływu AP
wyznaczonej przez TÜV SÜD

wywiewna

–z odpornością ogniową zgodną z K90-18017 3/AP-B

3/AP-B

 Silvento z zabezpieczeniem
 Tylny wywiewny kanał wentylacyjny
ogniowym 3/AP-B
z hermetycznym zaworem zwrotnym
do zabezpieczenia ppoż. kuchni.


Obudowa urządzenia do zabudowy
naściennej wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na działanie
promieni UV. Nr zam. 039 152



Z zaworem odcinającym;
przeznaczony do zabudowy na
ścianie lub suficie, średnica
połączenia DN 80 z hermetycznym
zwrotnym zaworem klapowym.



Metalowe osiowe kanały wywiewu
powietrza



Położenie montażowe zespołu
odcinającego w stosunku do
obudowy zamontowanej
nadtynkowo: u góry/u dołu po lewej
lub prawej stronie.
Można używać wszystkich rodzajów
wkładów wentylatorowych Silvento.



Możliwe ciśnienie statyczne: 216 Pa



Wraz z częściami montażowymi
i tłumikami hałasu.



Natężenie przepływu

[m /h]
3

Zespół sterowania

Obudowa
montowana
nadtynkowo


Obudowa
spiralna
dla wentylatora
promieniowego



Filtr ze zmywalnym wkładem
filtracyjnym

Całkowita różnica ciśnień [Pa]





Krzywa charakterystyki: ciśnienie/
natężenie przepływu AP-B
wyznaczona przez TÜV SÜD

Wyświetlacz
konieczności
wymiany filtru

Wentylacja wywiewna
Silvento z obudową zamontowaną
podtynkowo

24·25
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Promieniowy 3/UP



Obudowa z tworzywa
sztucznego zamontowana
podtynkowo
z promieniowymi kanałami
wywiewu powietrza
do instalacji w szybie
i na suchym murze
(bez wymagań w zakresie
odporności ogniowej)
lub w suficie podwieszanym.
Nr zam. 039-128



Posiada stożkowe kanały
wywiewu powietrza o
średnicy nominalnej DN 75
zgodnie z DIN 80 i
hermetyczny zwrotny zawór
klapowy.



Położenie montażowe
obudowy montowanej
podtynkowo z kanałami
wywiewu powietrza:
po lewej/prawej stronie
lub u góry. Ustawianie
zaworu zwrotnego
w położeniu montażowym:
przez zwykłe przestawienie.



Mogą być używane
wszystkie rodzaje wkładów
wentylatorowych Silvento.



Możliwe ciśnienie statyczne:
233 Pa



Z zaślepką chroniącą
przed zanieczyszczeniem
wnętrza podczas budowy
obiektu.



Głębokość instalacyjna:
90,5 mm



Wraz z częściami
montażowymi i tłumikami
hałasu.

Całkowita różnica ciśnień [Pa]

 Silvento3/UP-R

Natężenie przepływu

[m /h]
3

Krzywa charakterystyki: ciśnienie/
natężenie przepływu UP-R
wyznaczona przez TÜV SÜD

 Opcja - wentylator dla 2
pomieszczeń



Możliwa przebudowa do wersji wentylatora
obsługującego 2 pomieszczenia (zestaw
dla 2 pomieszczeń, nr zam. 039 209)



W przypadku połączenia na wtyk kanałów
wentylacyjnych dla 2 pomieszczeń (DN
50/51/80) należy wykonać otwór
w obudowie montowanej podtynkowo
w punkcie przebicia, zależnie od położenia
montażowego połączenia obu pomieszczeń
(z lewej/prawej strony lub u góry).



Rozkład natężenia przepływu:
1. pomieszczenie - ⅔, 2. pomieszczenie - ⅓

wywiewna

–z odpornością ogniową zgodną z K90-18017 3/UP-BR

3/UP – promieniowe
z odpornością ogniową



Obudowa z tworzywa
sztucznego do zabudowy
podtynkowej, przeznaczona
do instalacji w szybie,
spełniająca wymagania
w zakresie odporności
ogniowej. Promieniowe kanały
wentylacyjne.
nr zam. 039-160



Z zespołem odcinającym K90 –
18017; przeznaczony
do zabudowy w kuchniach/
jadalniach. Średnica połączenia
DN 80. Wyposażony
w hermetyczny zwrotny zawór
klapowy.



Metalowe osiowe kanały
wywiewu powietrza



Położenie montażowe obudowy
montowanej podtynkowo
z kanałami wywiewu powietrza:
z lewej/ prawej strony
lub u góry. Ustawianie zaworu
zwrotnego w położeniu
montażowym: przez zwykłe
przestawienie.



Można używać wszystkich
rodzajów wkładów
wentylatorowych Silvento.



Możliwe ciśnienie statyczne:
233 Pa



Z zaślepką chroniącą przed
zanieczyszczeniem wnętrza
podczas budowy obiektu.



Głębokość montażowa
102,5 mm.



Wraz z częściami montażowymi
i tłumikami hałasu.

Całkowita różnica ciśnień [Pa]

 Silvento z odpornością ogniową 3/UP-BR

Natężenie przepływu

[m /h]
3

Krzywa charakterystyki: ciśnienie/
natężenie przepływu UP-BR
wyznaczona przez TÜV SÜD

 Opcja - wentylator dla 2
pomieszczeń


Możliwa przebudowa do wersji wentylatora
obsługującego 2 pomieszczenia. Obudowa
ognioodporna (3/UP-2BR, nr zam. 039 187)
wraz z zestawem do zapewnienia
odporności ogniowej (8/B2, nr zam.
039 543).



Zależnie od położenia montażowego
połączenia dwóch pomieszczeń:
z lewej/prawej strony lub u góry.



Rozkład natężenia przepływu:
1. pomieszczenie - ⅔, 2. pomieszczenie - ⅓

Wentylacja wywiewna

Silvento z obudową 3/UP-A zamontowaną
podtynkowo

26
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Osiowe 3/UP



Obudowa z tworzywa
sztucznego do zabudowy
podtynkowej,
z promieniowymi kanałami
wywiewu powietrza,
przeznaczona do instalacji
w szybie lub na suchym
murze (bez wymagań
w zakresie odporności
ogniowej) bądź w suficie
podwieszanym. Promieniowe
kanały wentylacyjne. Nr
zam.039 136



Posiada stożkowe kanały
wywiewu powietrza o średnicy
nominalnej DN 75 zgodnie
z DIN 80 i hermetyczny
zwrotny zawór klapowy.





Położenie montażowe
obudowy montowanej
podtynkowo z kanałami
wywiewu powietrza:
po lewej/prawej stronie
lub u góry. Ustawianie zaworu
zwrotnego w położeniu
montażowym: przez zwykłe
przestawienie.
Można używać wszystkich
rodzajów wkładów
wentylatorowych Silvento.



Możliwe ciśnienie statyczne:
227 Pa



Z zaślepką chroniącą
przed zanieczyszczeniem
wnętrza podczas budowy
obiektu.



Głębokość montażowa
90,5 mm (bez kanałów
wentylacyjnych).



Wraz z częściami
montażowymi i tłumikami
hałasu.

Całkowita różnica ciśnień [Pa]

 Silvento3/UP-A

Natężenie przepływu [m3/h]

Krzywa charakterystyki: ciśnienie/
natężenie przepływu UP-A
wyznaczona przez TÜV SÜD

 Opcja - wentylator dla 2
pomieszczeń


Możliwa przebudowa do wersji
wentylatora obsługującego
2 pomieszczenia (zestaw
dla 2 pomieszczeń, nr zam.039 209



W przypadku połączenia na wtyk
kanałów wentylacyjnych
dla 2 pomieszczeń (DN 50/51/80)
należy wykonać otwór w obudowie
montowanej podtynkowo w punkcie
przebicia, zależnie od położenia
montażowego połączenia obu
pomieszczeń (z lewej/prawej strony
lub u góry).



Rozkład natężenia przepływu:
1.pomieszczenie - ⅔,
2.pomieszczenie - ⅓

wywiewna

– z zabezpieczeniem ogniowym zgodnym z K90-18017 3/UPBA

Osiowe 3/UP
z zabezpieczeniem
ogniowym



Obudowa z tworzywa
sztucznego do zabudowy
podtynkowej, przeznaczona
do instalacji w szybie,
spełniająca wymagania
w zakresie odporności
ogniowej. Promieniowe kanały
wentylacyjne. Nr zam.039 179



Z zespołem odcinającym K9018017; przeznaczony
do zabudowy w kuchniach/
jadalniach. Średnica
połączenia DN 80.
Wyposażony w hermetyczny
zwrotny zawór klapowy.



Metalowe osiowe kanały
wywiewu powietrza



Położenie montażowe
obudowy montowanej
podtynkowo z kanałami
wywiewu powietrza: z lewej/
prawej strony lub u góry.
Ustawianie zaworu zwrotnego
w położeniu montażowym:
przez zwykłe włożenie.



Można używać wszystkich
rodzajów wkładów
wentylatorowych Silvento.



Możliwe ciśnienie statyczne:
212 Pa



Z zaślepką chroniącą przed
zanieczyszczeniem wnętrza
podczas budowy obiektu.



Głębokość montażowa
102,5 mm (187,5 mm
z kanałami wentylacyjnymi).



Wraz z częściami
montażowymi i tłumikami
hałasu.

Całkowita różnica ciśnień [Pa]

 Silvento z odpornością ogniową 3/UP-BA

Natężenie przepływu [m3/h]

Krzywa charakterystyki: ciśnienie/
natężenie przepływu UP-BA wyznaczona
przez TÜV SÜD

 Opcja – wentylator
dla 2 pomieszczeń


Wentylator z zabezpieczeniem
ogniowym dla 2 pomieszczeń
z obudową 3/UP-2BA
(Nr zam.039195)i zespołem
zabezpieczenia ogniowego (8/B2, Nr
zam. 039 543)



Zależnie od położenia montażowego
– połączenia dwóch pomieszczeń:
u dołu/u góry po lewej/prawej stronie.



Rozkład natężenia przepływu:
1.pomieszczenie - ⅔,
2.pomieszczenie - ⅓

Wkłady wentylatorowe
Wyposażenie do wszystkich obudów Silvento
do montażu podtynkowego

27
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Silvento V

 Połączenia wkładów wentylatorowych
Można łączyć wkłady wentylatorowe z wybranymi obudowami Silvento i uzyskiwać
dzięki temu wentylatory dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Przełączanie stopnia wentylacji







Możliwa praca z obciążeniem nominalnym
i/lub podstawowym
Ręczne przełączanie z 30 m3/h na 60 m3/h i odwrotnie.
230 V – 50 Hz
Zużycie energii elektrycznej: 5.2 W i 10.9 W (36,5 W
przy 100 m3/h).
Poziom ciśnienie akustycznego: 24 i 35 dB(A)
Wskaźnik konieczności wymiany filtra: na panelu
przednim

Oznaczenie: V 30/60

nr zam. 039 217

Zmiana poziomu wentylacji ze zwłoką








Zależnie od typu możliwa jest zmiana z pracy
przy obciążeniu nominalnym do pracy z obciążeniem
podstawowym.
Ręczna zmiana obciążenia nominalnego (60 lub 100 m3/h)
z funkcją zwłoki czasowej.
Opóźnione uruchomienie – tryb ze stałymi interwałami
i odwrotny
230 V – 50 Hz
Zużycie energii elektrycznej: 5,5 W i 11,4 W (36,2 W
przy 100 m3/h).
Poziom ciśnienia akustycznego: 24 i 35 dB(A)
Wskaźnik konieczności wymiany filtra: na panelu przednim
Oznaczenie:
V 30/60Z11
V 60Z11
V 100Z11

nr zam. 039 233
nr zam. 039 268
nr zam. 039 314

i nadtynkowego

Sprawdzone
bezpieczeństwo

Zmiana intensyfikacji wentylacji ze zwłoką
czasową regulowaną czujnikiem ruchu








Możliwa praca z obciążeniem nominalnym
i/lub podstawowym (zależnie od modelu)
Przełączanie (na 60 m3/h) ze zwłoką czasową
i z wykorzystaniem czujnika ruchu.
Opóźnione uruchomienie – tryb ze stałymi interwałami
i odwrotny
230 V ~ 50 Hz
Zużycie energii elektrycznej: 6,0 W i 12,2 W.
Poziom ciśnienia akustycznego: 24 i 35 dB(A)
Wskaźnik konieczności wymiany filtra: na panelu
przednim

Oznaczenie:
V 30/60BZ11,
V 60BZ11,

nr zam. 039 241
nr zam. 039 284

Regulacja oparta o pomiar wilgotności
i temperatury powietrza










4-poziomowa regulacja intensyfikacji wentylacji oparta
na pomiarze wilgotności powietrza i temperatury.
Ustawienie poszczególnych poziomów obciążenia
aż do obciążenia nominalnego (60 m3/h).
Wyświetlanie statusu operacyjnego za pomocą diod LED.
Ustawienie trybu letniego/zimowego możliwe za pomocą
przełącznika lub programowo.
Wygodny wskaźnik konieczności wymiany filtra.
Połączenie z centralnym czujnikiem przeciw zamarzaniu
(T< 15°C)
230 V – 50 Hz
Zużycie energii elektrycznej: 5,3/7,2/8,9/10,9 W.
Poziom ciśnienia akustycznego: 24/27/32/35 dB(A)

Oznaczenie:
V 30-60FK,

nr zam. 039 330

 Certyfikacja
Wszystkie wentylatory Silvento posiadają certyfikaty zgodne
z dopuszczeniem Z – 51.1 – 215 i posiadają stopień
ochrony IP X5.

Instalacja wywiewna
filtry

29 -·30
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Silvento KL



Wentylator do montażu podtynkowego
w przepustach sanitarnych, suchym
murze i w suficie podwieszanym,
przeznaczony do obsługi jednego
pomieszczenia Nr zam.039 357



Prosty montaż zaciskowy: długość
zacisku - do 42 mm; na zamówienie –
możliwa dostawa zacisku o większej
długości.



Posiada stożkowe kanały wywiewu
powietrza o średnicy nominalnej DN 75
zgodnie z DIN 80 i hermetyczny
zwrotny zawór klapowy.



Położenie montażowe obudowy
montowanej podtynkowo z kanałami
wywiewu powietrza: po lewej/prawej
stronie lub u góry. Ustawianie zaworu
zwrotnego w położeniu montażowym:
przez zwykłe przestawienie.



Wskaźnik konieczności wymiany filtru
umieszczony na panelu przednim.



Wkład filtracyjny klasy G2 z
możliwością czyszczenia .



Może być użyty jako zamiennik
wentylatorów typu Skalar.



Wraz z tłumikami hałasu.



Trzy wielkości natężenia przepływu:
30, 60 i 100 m3/h



Możliwe ciśnienie statyczne: 234 Pa



Zużycie mocy 5,2/10,9/36,5 W

Całkowita różnica ciśnień [Pa]

 SilventoKL30/60 – ustawianie poziomu
wentylacji

Natężenie przepływu [m3/h]

Krzywa charakterystyki: ciśnienie/
natężenie przepływu KL wyznaczona
przez TÜV SÜD

 Opcja – wentylator do obsługi
2 pomieszczeń KL230/60



Wentylator do obsługi 2 pomieszczeń
do montażu podtynkowego ze wskaźnikiem
konieczności wymiany filtra umieszczonym
na panelu przednim. Do instalacji w budowach
zamontowanych podtynkowo
typu3/LS2lub3/LB2jako zamiennik
wentylatorów typu Skalar–2VF
Nr zam.039 365)



Nieskomplikowany zespół zacisku, zależny od
położenia montażowego połączenia dwóch
pomieszczeń: u dołu/u góry po lewej/prawej
stronie.



Rozkład natężenia przepływu:
1. pomieszczenie - ⅔, 2. pomieszczenie - ⅓



Trzy poziomy natężenia przepływu: 30, 60
i 100 m3/h



Możliwe ciśnienie statyczne: 150 Pa



Zużycie mocy 5,2/10,9/36,5 W

Wentylatory powietrza
Silvento mocowane zaciskowo do zabudowy podtynkowej:
prosta, szybka instalacja

KLB/ZII/FK

 Silvento KL – ustawianie intensyfikacji wentylacji ze zwłoką czasową i z użyciem
czujnika ruchu
KL30/60ZII ze zwłoką
czasową
 Wentylator do obsługi jednego pomieszczenia przeznaczony
do zabudowy podtynkowej ze wskaźnikiem konieczności wymiany
filtra na panelu przednim, Nr zam.039381
 Dwa poziomy przepływu ( 30 i 60 m3/h) – sterowane zwłoką
czasową,
 Opóźnione uruchomienie – tryb ze stałymi interwałami i odwrotny
 Możliwe ciśnienie statyczne:234Pa
 Zużycie energii elektrycznej5,5/11,4
 Może być również użyty w obudowie do instalacji naściennej typu
3/LS lub 3/LB (konieczne uszczelnienie kanału wentylacyjnego
jest zawarte w dostawie)

KL60ZII ze zwłoką
czasową








Wentylator do obsługi jednego pomieszczenia przeznaczony
do zabudowy podtynkowej ze wskaźnikiem konieczności
wymiany filtra na panelu przednim, Nr zam.039411
Natężenie przepływu60m3/h(sterowane zwłoką czasową)
Opóźnione uruchomienie – tryb ze stałymi interwałami i odwrotny
Możliwe ciśnienie statyczne:234Pa
Zużycie energii elektrycznej: 11,8 W
Może być również użyty jako zamiennik wentylatora typu Skalar
ZI lub Skalar VZI w obudowie do instalacji naściennej typu 3/LS
lub 3/LB (konieczne uszczelnienie kanału wentylacyjnego
jest awarte w dostawie).

KL60BZII – z czujnikiem ruchu i zwłoką
czasową
Wentylator do obsługi jednego pomieszczenia przeznaczony
do zabudowy podtynkowej z czujnikiem ruchu i wskaźnikiem
wymiany filtra na panelu przednim Nr zam.039438
 Dwa poziomy natężenia przepływu60m3/h(regulowane za pomocą
czujnika ruchu i zwłoki czasowej); opóźnienie z funkcją interwału
i odwrotną.
 Możliwe ciśnienie statyczne:234Pa
 Zużycie energii elektrycznej12.2W
 Może być również użyty w obudowie do instalacji naściennej typu
3/LS lub 3/LB (konieczne uszczelnienie kanału wentylacyjnego
jest zawarte w dostawie).



KL30-60FK z regulacją opartą na pomiarze
wilgotności powietrza i temperatury
Wentylator do obsługi jednego pomieszczenia przeznaczony
do zabudowy podtynkowej z wskaźnikiem statusu trybu
i konieczności wymiany filtra na panelu przednim Nr zam.039497
 Wygodna, automatyczna regulacja oparta o pomiar wilgotności
powietrza i temperatury. 4 stopnie regulacji dla natężeń przepływu
30, 40, 50, 60 m3/h /sterowane ze zwłoką czasową)
 Zakres regulacji:50-70%wilg.wzgl.
 Tryb zmniejszonej intensywności wentylacji w okresie letnim
jest uruchamiany zgodnie z zaprogramowaną datą lub ręcznie; fn
jako pozycja zdalnego sterowania 0-12 V = (SELV)
 Możliwe ciśnienie statyczne:234Pa
 Zużycie energii elektrycznej5.3/7.2/8.9/10.9 W
 Może być również użyty jako zamiennik wentylatora typu Skalar F
lub Skalar VF w obudowie do instalacji naściennej typu 3/LS
lub 3/LB (konieczne uszczelnienie kanału wentylacyjnego
jest zawarte w dostawie).



Ekonomiczne małe
wentylatory pokojowe
Ekonomiczna wentylacja domowa:
32·33
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AB30/60

 Wentylator osiowy oferujący zalety wentylatora promieniowego



Zewnętrzna kratka wyposażona w siatkę
przeciw owadom






Może być połączony
zobudową
dźwiękoszczelną 9/IBS

Przepływ zoptymalizowany
wewnątrz panelu z filtrem G3
lub przeciwpyłowym
z możliwością czyszczenia

Cichy zespół wentylatora w osłonie tłumiącej
hałas Basotect

typoszeregu 160
z użyciem nowych
LUNOSAB30/60

 Dane techniczneAB30/60
Natężenie przepływu
Zużycie energii elektrycznej
Typ silnika
Jednostkowe zużycie energii
elektrycznej
Napięcie zasilania/
częstotliwość
Poziom ciśnienia
akustycznego
(mierzony w odległości 1 m)
Standardowa różnica ciśnienia
akustycznego
Ø wkładu wentylatorowego
Ø wkładu wentylatorowego
(wraz z izolacją
dźwiękoszczelną)
min. grubość ściany
Długość w warunkach dostawy
(może być krótsza)
Ø otworu w rdzeniu
Wielkość panelu
wewnętrznego
Ø kratki zewnętrznej
Stopień ochrony




30/60 m3/h
1,5/4,9 W
EC do bezpośredniego
podłączenia do sieci prądu
zmiennego
0,05-0,08 W/m3/h
115-230 V/50-60 Hz
28/45 dB
do 46 dB

System wentylacji hybrydowej z e2 i AB
30/60
Nowe rozwiązanie firmy LUNOS rozszerzające gamę
produktów e2 przeznaczonych do zastosowania
w pomieszczeniach klasycznie wentylowanych wywiewnie
(takich jak łazienki, toalety i kuchnie). AB 30/60 wygląda
podobnie do swojego "starszego brata" e 2: panel
wewnętrzny z filtrem i zewnętrzną kratką pochodzą z tej
samej grupy wyrobów i mają takie same wymiary.
Ze względu na taką samą strukturę wentylatory e2 i AB
30/60 są przeznaczone do wentylacji hybrydowej, w której
wentylacja i odzysk ciepła są połączone z technologią
wywiewu powietrza, tworząc ekonomiczne rozwiązanie
o wysokiej sprawności.

Technologia silnika najnowszej generacji

98 mm
155 mm

Nowoczesny silnik EC ze zintegrowaną elektroniką ułatwia
bezpośrednie podłączenie do sieci zasilającej
bez konieczności użycia żadnych dodatkowych elementów.
Natężenie przepływu można wybrać spośród 2 wartości: 30
i 60 m3/h i ustawić za pomocą standardowego przełącznika
uchylnego. Przewody połączeniowe mogą być łatwo
i szybko podłączone do wentylatora. Konieczne zaciski
i kołpak ochronny są zawarte w dostawie.

200 mm
300 mm
162 mm
180 x 180 mm
180 mm lub LUNOtherm
IP44

Zgodny z RoHS i WEEE
Zgodny z EnEV i DIN 1946-6
Może być użyty w budynkach o wysokiej sprawności
energetycznej

Najniższy poziom hałasu:
Nawet wentylatory osiowe mogą być
ciche
Wentylatory osiowe są powszechnie znane ze stosunkowo
wysokiego poziomu emitowanego hałasu. Mimo to
komputerowo zoptymalizowane łopatki wentylatora
połączone z nową wersją kanału przepływowego
i wykonanie z materiału silnie tłumiącego hałas sprawiają,
że AB 30/60 wytwarza jedynie bardzo niewielki hałas
i znakomicie chroni przed jego dopływem z zewnątrz.

Najlepsza skuteczność dla środowiska
Zużycie energii elektrycznej zmniejszone aż do 0,050,08 W/m3/h powoduje, że AB 30/60 jest wyjątkowy
pod względem sprawności energetycznej i przyczynia się
aktywnie do ochrony środowiska i do oszczędności
finansowych.

160

RA 15 – 60 – nowe wentylatory
promieniowe
Połączenie sprawności i skuteczności
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RA15-60

 Nowe wentylatory promieniowe serii 160: RA15-60



Zewnętrzna kratka z siatką przeciw owadom



Zespół wentylatora
promieniowego w obudowie
końca







Może być łączony z
osłoną dźwiękoszczelną
9/IBS

Panel wewnętrzny ze
zoptymalizowanym
przepływem i filtrem
przystosowanym do
czyszczenia

Tłumik hałasu w formie
wielościanu gwiaździstego
zapewniający bardzo niski
poziom hałasu

serii 160

z łatwiejszą renowacją

 Dane techniczne RA15-60
Natężenie przepływu
Zużycie energii elektrycznej
Typ silnika
Jednostkowe zużycie energii
elektrycznej
Napięcie zasilania/
częstotliwość
Poziom ciśnienia akustycznego
(mierzony w odległości 1 m)
Standardowa różnica ciśnienia
akustycznego
Ø wkładu wentylatorowego
(wraz z izolacją
dźwiękoszczelną)
min. grubość ściany
Długość w warunkach dostawy
(może być krótsza)
Ø otworu w rdzeniu

System wentylacji wywiewnej lub hybrydowej: RA 15 –
60 jest produktem o uniwersalnym przeznaczeniu

30-60 m3/h
0,6/7,2 W
EC do bezpośredniego
podłączenia do napięcia
sterującego 12 V
0,04-0,12 W/m3/h

Ze względu na taką samą strukturę wentylatory e2, RA 1560 i AB 30/60 są przeznaczone do wentylacji hybrydowej,
w której wentylacja i odzysk ciepła są połączone
z technologią wywiewu powietrza, tworząc ekonomiczne
i sprawne rozwiązanie.

12 V
22-35 dB
do 46 dB

Najniższy poziom hałasu:
Cichy przy wysokim ciśnieniu

153 mm
170 mm
300 mm

162 mm
180 x 180 mm
bez: osłony dźwiękoszczelnej
Wielkość panelu wewnętrznego
9/1BS:
 250 x 250 mm,
Ø kratki zewnętrznej
180 mm lub LUNOtherm
Stopień ochrony
IP44




Nowy produkt firmy LUNOS do wentylacji wywiewnej
pomieszczeń takich jak łazienki, toalety i kuchnie stał się
częścią wciąż powiększającej się grupy wyrobów serii 160.
Podobnie jak AB 30/60, produkt ten składa się z jednostki
wywiewu powietrza z sinikiem EC i może być również
połączony z elementem fasadowym LUNOtherm.

Zgodny z RoHS i WEEE
Zgodny z EnEV i DIN 1946-6
Może być użyty w budynkach o wysokiej sprawności
energetycznej

Wentylatory promieniowe są dobrze znane wśród
produktów wchodzących w zakres wentylacji wywiewnej
LUNOS. Po raz pierwszy jednak system promieniowy
został zabudowany w rurze 160. W ten sposób nastąpiło
połączenie korzyści oferowanych przez oba rozwiązania,
takich jak: cicha praca przy stałym ciśnieniu wentylatora
promieniowego połączona z niewielkimi wymiarami
montażowymi wentylatora do zabudowy w rurze.
Ponadto aerodynamicznie zoptymalizowane łopatki
wentylatora w połączeniu z tłumikami hałasu w formie
wielościanu gwiaździstego zapewniają bardzo niską emisję
hałasu przez RA 15-60 oraz idealną ochronę przed jego
przenikaniem z zewnątrz.
Technologia silnika najnowszej generacji
Nowy promieniowy silnik EC połączony z obudową
końcową gwarantuje wyrobom serii RA 15-60 pracę
z wyjątkową krzywą ciśnienia.
Natężenie przepływu może być ustawiane na jednym
z 3 lub 4 poziomów zależnie od programu sterującego (15,
20, 45 i 60 m3/h).
Najlepsza skuteczność dla środowiska
Zużycie energii elektrycznej zmniejszone aż do 0,04-0,08
W/m3/h powoduje, że AB 15/-60 jest wyjątkowy
pod względem sprawności energetycznej i przyczynia się
aktywnie do ochrony środowiska i do oszczędności
finansowych.

160

Kanały wentylacyjne LUNOS

Świeże powietrze w każdym pomieszczeniu

Przegląd ALD
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 Przyjemny klimat wewnątrz pomieszczeń w gęstej zabudowie
Podstawowym warunkiem przyjemnego, zdrowego klimatu wewnątrz pomieszczeń
jest wystarczający dopływ świeżego powietrza bez uczucia przeciągu. Przytulne, przyjemne
wrażenie zależy również w bardzo dużym stopniu od temperatury i wilgotności powietrza
w pomieszczeniu. Takie odczucia gwarantuje system wentylacji LUNOS zapewniający stałą,
inteligentną wymianę powietrza.
Nasze budynki są szczelne i niezależnie od tego, czy są nowe, czy modernizowane, mają
bardzo wysoką szczelność skorupy. Jedynie szczelna konstrukcja umożliwia powstanie
budynku "energooszczędnego" (np. budynku o dużej sprawności energetycznej (LEH)
zgodnego z EnEV).
W budynkach szczelnych wykluczona jest naturalna wentylacja przez szczeliny w złączach.
W tym aspekcie stwierdzono obecność pleśni spowodowaną niewystarczającą wentylacją
w ponad 20% odnawianych mieszkań, i liczba ta ciągle wzrasta.

 LUNOSALD do modernizacji i nowych budów
Elementy LUNOS ALD są istotne dla systemów regulowanej wentylacji mieszkań
dostarczanych przez firmę LUNOS. Jedynie posiadając te podzespoły można zapewnić
dostawę zewnętrznego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych bez zakłóceń pochodzących
ze środowiska naturalnego (takich jak przeciąg, hałas i kurz przedostający się do środka
mieszkania).



Wiatrochron zapewnia
dostawę powietrza
bez uczucia przeciągu



Wbudowany tłumik
hałasu eliminuje
zewnętrzny hałas
pochodzący z ruchu
ulicznego



Nowoczesny wygląd
wewnętrznego panelu

W zewnętrznej
ścianie

przy braku hałasu z zewnątrz

Ochrona
przed hałasem

 Komfort dzięki eliminacji hałasu
Hałas spowodowany ruchem ulicznym i odgłosy tętniącego życiem miasta przeszkadzają
komfortowi życia domowego. Ulice, tory kolejowe i lotniska często są budowane w pobliżu
osiedli mieszkaniowych, aby dojazd do nich był łatwy. N atężenie ruchu ulicznego ciągle rośnie.
W celu zapewnienia wysokiego komfortu życia należy zastosować środki ochrony przed
hałasem w konstrukcjach budynków, ścianach i w oknach oraz w systemach dopływu świeżego
powietrza. Znakomite środki ochrony przed hałasem wbudowane w systemy wentylacji LUNOS
zapewniają wymianę powietrza nie pogarszając komfortowego i przyjemnego klimatu w
pomieszczeniach.

Obliczenie wypadkowej izolacji dźwiękoszczelnej
dla zewnętrznej ściany kompozytowej zgodnie z DIN 4109:
W obliczeniach związanych z hałasem należy uwzględnić cały przekrój budynku i ścianę
zewnętrzną. Ściany zewnętrzne, okna i kanały wentylacyjne w ścianach grupy budynków
są sumowane pod względem zdolności tłumienia hałasu i posiadanej powierzchni i
wyznaczają wypadkową izolację dźwiękoszczelną dla ściany zewnętrznej. Działanie izolacji
wewnętrznej zależne od geometrii pomieszczenia jest uwzględnione w wymaganiach
dźwiękoszczelności.
Program obliczeniowy został zainstalowany w nowym narzędziu projektowym. Zapewnia on
szybkie obliczenia dla krytycznych pomieszczeń.



Filtr możliwy
do czyszczenia



Siatka przeciwko owadom

LUNOS
Komfort przy
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Rozmieszczenie ALD

 Komfort z kanałami wewnętrznymi w ścianach zewnętrznych
Komfort w pomieszczeniach mieszkalnych w dużej mierze zależy od rozmieszczenia kanałów
wentylacyjnych w ścianie i ich jakości. Dlatego wszystkie kanały LUNOSALD są wyposażone
w wiatrochrony i siatki zapewniające korzystny, odpowiednio rozproszony dopływ powietrza
bez efektu przeciągu. Mimo to położenie instalacyjne musi być dokładnie zaplanowane.
Jeśli dopływające powietrze jest szybko podgrzewane poza pomieszczeniem mieszkalnym,
można uniknąć ryzyka przeciągu. Konieczne jest umieszczenie ALD w idealnym położeniu
w stosunku do miejsca ogrzewania. Dlatego ryzyko przeciągu (DR, ang. Draft- Risk) zostało
wybrane przez TOU Dresden jako kryterium jakości do poniżej przedstawionych symulacji.
Ryzyko to nie może przekraczać 15 % w pomieszczeniu mieszkalnym (biała ramka),
tzn. od 15 na 100 osób można oczekiwać niezadowolenia z odczucia przeciągu w tym miejscu
pomieszczenia. Do symulacji wybrano temperaturę zewnętrzną -5°C (jest to średnia wartość
temperatury dla zimnej zimy).
Miejsce nad kaloryferem i pod oknem, 0,25 x wymiana powietrza
DR w %
Bez

Kategoria

Miejsce nad kaloryferem i nad oknem, 0,25 x wymiana powietrza
DR w %
Bez

Kategoria

0,5xwymiana powietrza

DR w %

DR w %

Bez

Bez

Kategoria

Kategoria

0,5xwymiana powietrza
DR w %

DR w %

Bez

Bez

Kategoria

Kategoria

DR w %
Bez

Kategoria

DR w %
Bez

Kategoria

W idealnym położeniu kanał ALD jest zamontowany nad kaloryferem, ale poniżej okna.
Wchodzące powietrze może być natychmiast podgrzane przez kaloryfer i wtedy nie ma ryzyka
przeciągu w pomieszczeniu mieszkalnym. Różnica pomiędzy krotnością wymiany powietrza
0,25 x a 0,5 x (odpowiednio na górze i na dole) jest niezauważalna w pomieszczeniu
mieszkalnym.
Położenie ALD nad kaloryferem i nad oknem również nie jest położeniem krytycznym.
Świeże powietrze wchodzi nad oknem, opada i jest ogrzewane przez kaloryfer przed wejściem
do pokoju. Wynika z tego bardzo małe ryzyko przeciągu (< 5%) przy podłodze.
Ponownie różnica pomiędzy krotnością wymiany powietrza 0,25 x a 0,5 x (odpowiednio
na górze i na dole) jest niezauważalna w pomieszczeniu mieszkalnym. Wyższe ryzyko
przeciągu (do 20%) stwierdzono tuż pod ALD przy krotności wymiany powietrza 0,5 x.

KOMFORT

wysokiej jakości powietrza

Można również połączyć ALD z ogrzewaniem podłogowym.
Wskutek małej konwekcji przepływ w pomieszczeniu nie jest
tak dobry, ale przy krotności wymiany powietrza 0,25 x nadal
nie jest to zakres krytyczny. Jeśli ALD jest umieszczony
poniżej okna (góra), powietrze opada na ALD.
Ponowne ogrzewanie odbywa się na zewnątrz pomieszczenia
mieszkalnego. W przypadku, gdy ALD znajduje się z boku
u góry, obok okna (dół), taka sytuacja jest mniej korzystna.
Wchodzące powietrze jest przenoszone do pokoju i opada
w kierunku podłogi, gdzie może istnieć ryzyko przeciągu
do 20 % w rogu pokoju.

Dokładniejsze badania wykazały, że położenie ALD z boku
u góry nad kaloryferem, obok okna również nie jest
krytyczne. Przy podstawowej wymianie powietrza 0,25 l/h
(góra) opada ono przede wszystkim na ALD. Niewielka ilość
powietrza pozostaje przy suficie. Mimo to ogrzewanie
odbywa się na zewnątrz pomieszczenia mieszkalnego,
co tworzy ryzyko przeciągu <15% w narożniku pokoju.
Przy krotności wymiany powietrza 0,5 x wchodzące
powietrze jest nadal przenoszone do pokoju.
Zakres krytyczny pozostaje poza obszarem pomieszczenia
mieszkalnego. Ryzyko przeciągu w tym pomieszczeniu
jest < 15 % i ograniczone do niewielkiej powierzchni.

Miejsce poniżej okna z ogrzewaniem podłogowym

Miejsce nad kaloryferem i pod oknem, 0,25 x wymiana powietrza
DR w %

DR w %

Bez

Bez

Kategoria

Kategoria

0,5xwymiana powietrza

DR w %

DR w %

Bez

Bez

Kategoria

Kategoria

0,5xwymiana powietrza
DR w %

DR w %

Bez

Bez

Kategoria

Kategoria

DR w %
Bez

Kategoria

Rzeczywista sytuacja instalacyjna
Te obliczenia zostały wykonane dla pustych pokoi. W rzeczywistości meble i zasłony
wpływają dodatnio na przepływ powietrza zewnętrznego przy zainstalowanych ALD.
Np. zasłony działają jak kominek i zapewniają szybsze ogrzanie zewnętrznego powietrza.
Źródło: Prof. dr inż. Wolfgang Richter, ekspert w dziedzinie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, Instytut
Technologii Energetycznej Politechniki w Dreźnie.

DR w %
Bez

Kategoria

ALD-R 160
Do nowych i modernizowanych

ALD-R 160
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 Kanały wentylacyjne w ścianie
zewnętrznej dla serii 160






Przykręcana zewnętrzna
kratka z siatką przeciw
owadom.

Moduł tłumika
hałasu w formie
wielościanu
gwiaździstego





Może być połączony
z obudową ochronną
9/IBS

Panel wewnętrzny
ze optymalizowanym
przepływem i filtrem
możliwym do czyszczenia.

Nowy panel do redukcji
natężenia przepływu.
Zapotrzebowanie na powietrze
może być idealnie
dostosowane do różnych
wymiarów pomieszczeń.

Kanał wentylacyjny w ścianie
zewnętrznej
budynków z odpornością na wpływy atmosferyczne

 Dane techniczne

Nowy kanał wentylacyjny ALD-R 160 z ekranem
odpornym na wpływy atmosferyczne przeznaczony
do modernizacji starych i budowy nowych budynków

Długość
Ø

= 300 mm
160 mm

V˙ :

dla 8 Pa

dla 4 Pa

m3/h

18 m3/h

25

20 m3/h

13,5 m3/h

15 m3/h

10 m3/h

Ochronaprzed hałasem
Dn,W,
grubość ściany
50dB
360 mm (z 4 modułami tłumienia
hałasu)
53dB
425 mm (z 5 modułami tłumienia hałasu)
55dB
500 mm (z 6 modułami tłumienia hałasu)

ALD spełniają wysokie wymagania w zakresie ochrony przed
hałasem i zapewniają duży komfort w pomieszczeniach
mieszkalnych.

ALD-R 160 jest jednym z najlepiej sprzedających się ALD
w LUNOS od momentu jego opracowania w 2002 r.
Uniwersalność tego produktu została sprawdzona
w szerokim zakresie zastosowań, np. w nowych
budynkach z blokiem instalacji 9/MRD oraz w wielu
przypadkach modernizacji, w których ALD został później
zainstalowany metodą wiercenia rdzeniowego. Produkt
można łatwo łączyć z elementem fasadowym LUNOtherm.
Kompatybilność
Przy ponownym opracowaniu ALD-R 160 celem było
uzyskanie lepszej wszechstronności i ochrony
przed hałasem. ALD dostarczane dotąd przez LUNOS,
mające różne formy i przeznaczone do różnych natężeń
przepływu, mogą być wymienione na ALD kompatybilne
z nowymi wentylatorami e2 i AB 30/60. Bazą dla tych
różnych wentylatorów jest okrągła rura 160, która również
umożliwia połączenie z elementem fasadowym
LUNOtherm.
Nowe tłumiki hałasu
W celu dalszego zwiększania wysokich wartości tłumienia
hałasu wykonano szereg eksperymentów obejmujących
różne formy tłumików hałasu. Najskuteczniejszym
rozwiązaniem okazały się moduły tłumików hałasu
w formie wielościanu gwiaździstego. Przy ich użyciu
uzyskuje się wartości Dn i W wynoszące odpowiednio
50 i 55 dB dla grubości ścian 36 i 50 cm.
Jedno rozwiązanie ALD dla wszystkich zastosowań
Oprócz poprawy komfortu przywiązuje się również wagę
do bardziej wszechstronnych zastosowań ALD. Jak dotąd
LUNOS oferował trzy różne ALD pokrywające różne
obszary zastosowań i różne natężenia przepływu.
Nowy, zoptymalizowany ALD-R 160 jest teraz
przystosowany do wszystkich zastosowań. Za pomocą
nowego ekranu redukcyjnego można ustawiać 3 wartości
natężenia przepływu: 15, 20 i 25 m3/h. Użycie nowych
ALD-R 160 zapewnia idealną, komfortową i przyjemną
wentylację pomieszczeń o różnych wielkościach i
potrzebach.

160

Wentylacja domowa
e² i ego
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System i planowanie

Wentylacja z odzyskiem ciepła:
Zdecentralizowana wentylacja zapewnia lepszą skuteczność i sprawność
wentylatorów, niż ma to miejsce w innych systemach wentylacyjnych. Wentylatory e go
opracowano w celu lepszego dostosowania e2 do wentylacji łazienek, toalet i kuchni.

Zasada działania e2 i ego
Systemy wentylacyjne LUNOS z odzyskiem ciepła mogą być stosowane wszędzie.
Zdecentralizowana konstrukcja umożliwia instalację poszczególnych jednostek
wyposażenia wentylacyjnego dokładnie w miejscach, gdzie są potrzebne.
Nawet połączenie z klasycznymi systemami wentylacji wywiewnej jest możliwe
i może być zaprojektowane zgodnie z EnEV i DIN 1946 – 6 przy użyciu narzędzia
projektowego LUNOS.
Zastosowanie wentylatorów e2 jest preferowane w pomieszczeniach mieszkalnych,
w których zazwyczaj pracują równolegle dwa urządzenia. Dlatego zawsze należy
zainstalować parzystą liczbę wentylatorów, aby zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie systemu.
Pomieszczenia funkcjonalne, takie jak łazienki lub kuchnie mogą być wentylowane
w sposób ciągły za pomocą wentylatorów ego. Nie ma potrzeby równoległej pracy
wentylatorów w parach, ponieważ można uznać, że w jednym ego występują dwa
"małe" wentylatory e2, co zapewnia równoczesne nawiewanie i wywiewanie
powietrza oraz odzysk ciepła.
W przypadku pomieszczeń bez okien należy zainstalować odpowiedni system
wentylacji wywiewnej (np. typu Silvento), ponieważ systemy e2/ e go nie mogą być
podłączone do szybów ani rurociągów. Wynika to z konstrukcji urządzeń i, niestety,
nie da się tego wyeliminować.

Z odzyskiem ciepła
w systemie zdecentralizowanym

Wentylacja pokoi i łazienek z użyciem e2:
e2 działa w oparciu o zasadę regeneracyjnego wymiennika ciepła.
Element rekuperatora ładuje się w podobny sposób, jak akumulator energią cieplną w procesie odwracalnym – i przenosi ciepło do powietrza
dostarczonego z zewnątrz. Wentylator z odzyskiem ciepła wykazuje
bardzo niskie zużycie energii elektrycznej wynoszące tylko 1,4 W
w trybie obciążenia podstawowego (0,09 W/m3/h) i emituje ledwie
słyszalny dźwięk na poziomie 16,5 dB(A).

ego

ego

e2

Pokój

Łazienka

Kuchnia

Wentylacja łazienek, toalet i kuchni za pomocą ego:
ego działa tak samo jak regeneracyjny wymiennik ciepła. Element
rekuperatora ładuje się energią cieplną tak samo, jak dobrze znany e 2.
Ciepło jest rozdzielane pomiędzy 2 wentylatory, dzięki czemu nawiew
i wywiew zachodzą jednocześnie. Praca drugiego urządzenia nie jest
konieczna. System można przełączyć na tryb wentylacji wywiewnej,
w którym jest usuwana bardzo duża ilość powietrza (przepływ: 45 m 3/h)
w celu umożliwienia świeżemu powietrzu szybszego wlotu
do pomieszczenia (np. toalety lub łazienki).

Przedpokój
Sterowanie

Pokój

Salon

e2

Balkon

e2

Planowanie
Systemy wentylacji domowej z odzyskiem ciepła zgodne z DIN 1946-6 mogą być projektowane
z użyciem narzędzia projektowego LUNOS. Wszystkie algorytmy użyte w powyższej normie
są wdrożone i wyjaśnione za pomocą interaktywnego wsparcia online. W wyniku tego procesu
program tworzy przejrzyste specyfikacje materiałowe i zapisy niezbędne dla właściciela
budynku, służb kominiarskich i konsultantów w zakresie sprawności energetycznej/banków
wspomagających.
Przy projektowaniu zdecentralizowanych systemów wentylacyjnych można wykonywać
obliczenia "czystych" systemów odzysku ciepła lub tzw. "systemów wentylacji hybrydowej"
będących połączeniem wentylatorów wywiewnych z systemem odzysku ciepła. Zgodnie
z metodą obliczeniową opracowaną przez LUNOS poprawki sprawności są stosowane
w systemach hybrydowych i ogólna sprawność praktyczna jest pokazywana i stosowana
w obliczeniach bilansu energetycznego.

e2

Wentylacja domowa
Korzyści
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e2and ego

 Właściwości
NIEWIELKI HAŁAS

SYSTEMY PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA

Silniki o dużej sprawności wykonane w najnowocześniejszej technologii EC współpracujące
ze specjalnie zbilansowanymi wentylatorami o skorygowanym przepływie praktycznie wyeliminowały
cały hałas, jaki dotąd powstawał podczas pracy.Wynikiem jest bardzo niski poziom ciśnienia
akustycznego.
Wentylatory e2 i ego charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii i wyjątkową
sprawnością energetyczną, dzięki czemu przyczyniają się aktywnie do ochrony środowiska
i dużych oszczędności finansowych. Wymagania aktualnej normy DIN 1946- 6 dla urządzeń
klasy sprawności E są spełniane z dużą nadwyżką.

INNOWACYJNOŚĆ

Wentylatory e2 i ego działają tak, jak regeneracyjny wymiennik ciepła, który został praktycznie
dopracowany do perfekcji przez firmę LUNOS. Tzw. "akumulacyjny blok cieplny" znajduje się
w środku strumienia powietrza silnika EC wraz z wentylatorem osiowym. Za pomocą
zwrotnego przepływu powietrza powstającego przy zamierzonej zmianie kierunku obrotów
wentylatora element ceramiczny akumuluje ciepło pochodzące z powietrza znajdującego się
w pomieszczeniu i przenosi je do powietrza wchodzącego z zewnątrz.

MAŁE ROZMIARY

e2 i ego należą do najmniejszych zdecentralizowanych wentylatorów przeznaczonych
do wentylacji domowej z odzyskiem ciepła. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii
produkcji udało nam się skonstruować kompaktowy akumulator ciepła wykonany
z ceramicznego kompozytu o sprawności 99,5 lub 87,7 %.

KOMPATYBILNOŚĆ

Po zainstalowaniu wentylacji LUNOS w istniejących przewodach wentylacyjnych typu ALD-R
160 w ścianie zewnętrznej można użyć e2 i ego. ALD-R 160 z LUNOtherm mogą być użyte
tylko wraz z e2. Wentylatory LUNOS e2 można również łączyć ze wszystkimi elementami
LUNOtherm w nowych budynkach. Ze względu na sposób działania e go nie można łączyć
z elementami fasadowymi LUNOtherm.

UNIWERSALNE
ZASTOSOWANIE

e2 i ego mogą być używane zarówno w budynkach nowych, jak i modernizowanych. Są one
umieszczane pomiędzy cegłami w obudowie do instalacji naściennej w nowych budynkach
lub zakładane w wywierconych otworach o średnicy 162 mm w budynkach odnawianych.
Ściana musi mieć grubość min. 30 cm.

z odzyskiem ciepła
z wentylatorów e² i ego

e²

ego

16,5 dB przy 18 m3/h
19,5 dB przy 31 m3/h
26 dB przy 38 m3/h

16,8 dB przy 5 m3/h
24,0 dB przy 10 m3/h
38,1 dB przy 20 m3/h
38,1 dB przy 45 m3/h w trybie wentylacji
wywiewnej

1,4 W przy 18 m3/h
2,8 W przy 31 m3/h
3,3 W przy 38 m3/h

1,0 W przy 5 m3/h
1,7 W przy 10 m3/h
4,5 W przy 20 m3/h
4,9 dB przy 45 m3/h w trybie wentylacji
wywiewnej

Jedna funkcja zwrotnego przepływu
powietrza na wentylatorze e2. W celu
zbilansowania powietrza nawiewnego
i wywiewnego należy zainstalować
co najmniej dwa lub inną parzystą liczbę
urządzeń.

Dwa silniki EC dostarczają jednocześnie
dwa zwrotne strumienie powietrza
na potrzeby wentylacji.

Wymiary wentylatora: Ø x długość: 160 x
300 do max. 700 mm, sprawność odzysku
ciepła: do 99,5 %

Wymiary wentylatora: Ø x długość: 160 x
300 do max. 700 mm, sprawność odzysku
ciepła: do 87,7 %

Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami
serii 160 wraz z LUNOtherm
jako zewnętrznym końcem.

Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami
serii 160; może być używany z panelami
wewnętrznymi i zewnętrznymi ego.

Można go stosować w budynkach nowych
i modernizowanych.
Grubość ściany – min. 300 mm

Można go stosować w budynkach nowych
i modernizowanych.
Grubość ściany – min. 300 mm

Wentylacja domowa
szczegółowy opis urządzeń e ² i ego
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System technologii
z odzyskiem ciepła



Zewnętrzna kratka z siatką
przeciw owadom



Element izolacji cieplnej EPP
o współczynniku przewodności cieplnej
0,038 W/mK




Cichy wentylator
w obudowie
dźwiękoszczelnej EPP




Panel wewnętrzny
ze optymalizowanym
przepływem i filtrem
możliwym do czyszczenia
G3 lub przeciwpyłowym,

Może być połączony
z obudową ochronną 9/IBS

Ceramiczny akumulator ciepła
o sprawności do 99,5 %

z odzyskiem ciepła

ego


Odporny na działanie warunków atmosferycznych panel
zewnętrzny z siatką przeciwko owadom i oddzielnym
przepływem powietrza




Wysokowydajne, ceramiczne akumulatory ciepła
o sprawności do 87,7%

Cichy zespół wentylatora z przepływem
wstecznym, by zapewnić jednoczesny
wlot i wylot powietrza



Panel wewnętrzny ze
zoptymalizowanym przepływem oraz
filtrem G3 lub przeciwpyłowym
przystosowanym do czyszczenia



Większa sprawność dzięki nowoczesnej strukturze
akumulatora ciepła typu "plaster miodu".

160

Wentylatory ego firmy LUNOS wyznaczają ponownie nowe standardy: Najmniejszy wentylator
z odzyskiem ciepła i z jednoczesną wentylacją nawiewną i wywiewną może pracować w trybie
wyłącznej wentylacji wywiewnej z natężeniem przepływu 45 m3/h.

Systemy sterowania
wentylacją
Sterowanie uniwersalne
48·49

Sterowanie uniwersalne

 Sterowanie uniwersalne jednostkami e2,ego iRA15-60
Uniwersalne sterowanie jest wielofunkcyjnym sterowaniem 12 V obsługiwanym prostym
dwubiegunowym przełącznikiem szeregowym. Dla każdego typu wentylatora można wybrać
różne programy. Przegląd programów i ich modyfikacji znajduje się na następnej stronie.
Należy ustawić właściwy typ podłączonego wentylatora.

Funkcje







ręczna kontrola za pomocą przełącznika
szeregowego (3-stopniowego)
wejście 0-10 V do podłączenia sterowania
TouchAir Comfort lub zdalnego
typ podłączonego wentylatora i funkcje urządzenia
można ustawić za pomocą przełącznika kodów
(patrz tabela).
za pomocą sterowania można obsługiwać
do 10 jednostek e2 i 5 jednostek ego lub dwie
jednostki RA 15-60.
nadają się do montażu w głębokich 60' skrzynkach
lub szafach rozdzielczych.

Metody zasilania
Uniwersalne sterowanie wymagania zasilania z zasilacza sieciowego.
Do tego celu dostępne są 2 zasilacze:
Używając zasilacza 18 W, typ: 5/NT 18 do uniwersalnego sterowania można podłączyć
max. 3 jednostki ego lub 6 jednostek e2 (3 pary), lub też jedną jednostkę RA 15-60. Używając
zasilacza 60 W, typ: 60/NT 60 do uniwersalnego sterowania można podłączyć max. 5 jednostek e go
lub 10 jednostek e2 (5 par), lub też dwie jednostki RA 15-60.Stosując nową wersję ego można
wykonywać klasyczną wentylację wywiewną pomieszczeń za pomocą tylko jednej jednostki.
Pomieszczenia mieszkalne są wyposażone w dobrze sprawdzone urządzenia e2, tak jak
w przypadku instalacji hybrydowej.
Wyposażenie dodatkowe




Zasilacz sieciowy 5/NT18 - 18W
Zasilacz sieciowy 5/NT 60 - 60W
Przełącznik5/W2Udo sterowania 4 stopniami mocy wentylacji i/lub ustawiania wentylacji
letniej.

dostarczane przez
LUNOS
–wielofunkcyjne sterowanie12V

 Ustawienia kodów
Ustawienia
kodów/
Zawartość
programu

Typ wentylatora

Opis
funkcjonalny

Przełącznik
uchylny 1-OFF
Przełącznik
uchylny 2-OFF

Przełącznik
uchylny 1-ON
Przełącznik
uchylny 2-ON

Przełącznik
uchylny 1-OFF
Przełącznik
uchylny 2-ON

Przełącznik
uchylny 1-ON
Przełącznik
uchylny 2-ON

Przełączniki
uchylne W 2

0

RA 15-60

OFF, 3-poziomy

OFF

15 m3/h

30 m3/h

45 m3/h

60 m3/h

1

RA 15-60

OFF, 3-poziomy

OFF

15 m3/h

30 m3/h

60 m3/h

2

RA 15-60

4 poziomy

15 m3/h

30 m3/h

45 m3/h

60 m3/h

wentylacja letnia

3

e2

OFF, 3-poziomy

OFF

15 m3/h

30 m3/h

38 m3/h

wentylacja letnia

4

e2

4 poziomy

15 m3/h

20 m3/h

30 m3/h

38 m3/h

wentylacja letnia

5

e2 krótki

OFF, 3-poziomy

OFF

15 m3/h

30 m3/h

38 m3/h

wentylacja letnia

6

e2 USA

OFF, 3-poziomy

OFF

15 stóp3

15 stóp3

20 stóp3

wentylacja letnia

7

e2 USA - krótki

OFF, 3-poziomy

OFF

10 stóp3

15 stóp3

20 stóp3

wentylacja letnia

8

e2 mini

OFF, 3-poziomy

OFF

5 m3/h

10 m3/h

20 m3/h

wentylacja letnia

9

ego

OFF, 3-poziomy

OFF

5 m3/h

10 m3/h

20 m3/h

wentylacja letnia

A

ego

4 poziomy

5 m3/h

10 m3/h

15 m3/h

20 m3/h

wentylacja letnia

B

ego

5 m3/h

10 m3/h

20 m3/h

45 m3/h
(wentylacja
wywiewna)

wentylacja letnia

C

ego

OFF

5 m3/h

10 m3/h

45 m3/h
(wentylacja
wywiewna)

wentylacja letnia

3 poziomy i
wentylacja
wywiewna
OFF, dwa
poziomy i
wentylacja
wywiewna

Systemy sterowania
wentylacją
Sterowanie "Touch Air Comfort"
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Sterowanie "Touch Air
Comfort",

 Sterowanie "TouchAirComfort" (TAC)
Jest to wielofunkcyjne sterowanie LUNOS. Można do niego podłączać bezpośrednio wentylatory
12 V serii 160, takie jak np. Silvento 30-60 FK. Alternatywnie można podłączyć dowolną liczbę
jednostek sterowania uniwersalnego, które mogą być łatwo obsługiwane przez TAC.
Można również bez problemu podłączyć wentylatory 230 V firmy LUNOS, używając
odpowiedniego modułu.

TAC można skonfigurować dla różnych scenariuszy
pracy wentylatorów. Każdy z nich stanowi energetycznie
sprawne arcydzieło:
Do trzech wyjść sterowania są podłączone wentylatory,
moduły 5/ACM 230 V dla serii Silvento lub moduły
uniwersalnego sterowania.

W przypadku, gdy konieczna jest większa liczba wentylatorów
do nawiewu powietrza do większych mieszkań lub domów
wolnostojących, Touch Air Comfort może obsługiwać wiele
modułów sterowania uniwersalnego. Kilka takich modułów
można podłączyć do każdego wyjścia sterowania TAC.
Oznacza to, że za pomocą Touch Air Comfort można
sterować dowolną liczbą wentylatorów.

Wbudowany zasilacz w zupełności wystarcza
dla 3 pokojowego mieszkania, w którym zainstalowano
4 jednostki e2 w pomieszczeniach mieszkalnych i jedną
Silvento FK w łazience.

Funkcje/ właściwości













Wyświetlacz E-Ink o najniższym zużyciu energii
elektrycznej,
Wbudowany czujnik wilgotności i temperatury powietrza,
Można podłączyć moduł CO2 typu 5/SCO,
Bezpośrednia obsługa do 4 jednostek e2 lub dwóch ego
bądź jednej RA 15-60
Wentylatory Silvento FK mogą być podłączone
bezpośrednio przez wejście niskiego napięcia,
Pozostałe urządzenia mogą być kontrolowane przez
podłączone sterowanie uniwersalne,
Wszystkie wentylatory Silvento mogą być podłączone
przez dodatkowy moduł 5/ACM
Funkcje zapewniające komfort, np. zmniejszona
wentylacja w nocy/zwiększona w lecie,
Funkcja zabezpieczenia przed wilgocią i zamarzaniem,
Port USB do eksportu zapisanych danych wentylacji,
aktualizacji oprogramowania i wyboru opcji językowej.
Wymiary:
(Szer. x Wys. x Dług.) 97 mm x 155 mm x 20 mm
(do zabudowy naściennej) wraz z szafką na elektronikę.
Montaż w położeniu poziomym. Wymiary: (Szer. x Wys.
x Dług.) 143 mm x 70 mm x 75 mm

dostarczane przez
LUNOS
kilka wentylatorów – jedno sterowanie

 Przykłady dostępnych kombinacji
Gniazdka sterowania Comfort

S1

S2

S3

Odzysk ciepła

bezpośredni
2 x e2 (1 para)

bezpośredni
2 x e2 (1 para)

Odzysk ciepła i wentylacja
wywiewna

bezpośredni
1 x RA 15-60

1 x sterowanie uniwersalne
1 x zasilacz sieciowy - max. 60 W
Max. 5 x ego
1 x sterowanie uniwersalne
1 x zasilacz sieciowy - max. 60 W
Max. 5 x ego
1 x sterowanie uniwersalne
1 x zasilacz sieciowy - max. 60 W
Max. 5 x ego (Grupa 1)

1 x sterowanie uniwersalne
1 x zasilacz sieciowy - max. 60 W
Max. 5 x ego
1 x sterowanie uniwersalne
1 x zasilacz sieciowy - max. 60 W
Max. 5 x ego
1 x sterowanie uniwersalne
1 x zasilacz sieciowy - max. 60 W
Max. 5 x ego
1 x sterowanie uniwersalne
1 x zasilacz sieciowy - max. 60 W
Max. 5 x ego (Grupa 2)

Odzysk ciepła i wentylacja
wywiewna
Odzysk ciepła i wentylacja
wywiewna

bezpośredni
1 x Silvento 30-60FK
lub 1 x RA 15-60
1 x moduł dodatkowy
z: 1 x Silvento 30/60/100
lub 1 x AB 30/60

Usługi LUNOS
W przypadku projektu wykonanego przez LUNOS
zakładającego użycie sterowań TAC otrzymuje się kody
poszczególnych konfiguracji tych sterowań w projekcie
obiektu.

Systemy sterowania
wentylacją
LUNOS
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Sterowanie KNX

 Standard KNX
Inteligentne systemy budynków poprawiają właściwości obiektów w zakresie kosztów
eksploatacyjnych, bezpieczeństwa i elastyczności zastosowania. Standard KNX
ma duży udział w rynku komponentów do usieciowienia budynków.

Dlaczego KNX?
Istnieje kilka rozwiązań magistrali dostępnych na rynku, których użycie ma swoje zalety
i zasadność w konkretnych obszarach zastosowań. My jednak koncentrujemy się
na rozwiązaniach dobrze sprawdzonych.

Przyczyny:










Wszystkie poważne firmy z branży
elektroinstalacyjnej stosują KNX.
KNX jest systemem specjalnie zaprojektowanym na
potrzeby instalacji elektrycznej.
Sprzedaż i dystrybucja odbywa się najczęściej
w 3 etapach. Niektóre urządzenia są dostępne
bezpośrednio z magazynu hurtowni elektrycznych.
Instalacja i programowanie/parametryzacja urządzeń
mogą być wykonane przez sprzedającego.
KNX jest obecny na rynku niemieckim od wielu lat
i oferuje bardzo szeroki zakres usług.
Oferta obejmuje prawie 7000 certyfikowanych
produktów KNX do prawie wszystkich zastosowań
w dziedzinie zarządzania budynkami.
Użytkownicy końcowi mogą korzystać z usług
różnych specjalistów dysponujących solidną wiedzą
o KNX. Ich kwalifikacje są potwierdzone certyfikatami
wystawionymi przez akredytowane centrum
szkoleniowe.
KNX jest dobrze zorganizowane w Europie, USA,
Chinach i współpracuje z w najważniejszymi
instytucjami normalizacji i standaryzacji.

dostarczane przez
LUNOS
Standard KNX

 Funkcje systemu wentylacji KNX
















Zasilanie wentylatorów niskim napięciem 24..32 VDC
Współpraca dwóch par (czterech) wentylatorów z jednym modułem
Kilka modułów kaskadowych (Master/Slave)
Sterowanie wydajnością i kierunkiem obrotów wentylatorów oraz odzyskiem
ciepła
Ręczne ustawienie wydajności wentylatorów z klawiatury lub za pomocą
telegramu KNX
Ustawianie wydajności wentylatorów i odzysku ciepła w oparciu o następujące
parametry:
- względną wilgotność powietrza (wewnątrz) - w celu usuwania wilgoci
- bezwzględną wilgotność powietrza (wewnątrz/ na zewnątrz) – w celu
suszenia
- temperaturę(wewnętrzną) – w celu ochrony budynku
- temperaturę(wewnątrz/na zewnątrz) – w celu optymalizacji odzysku ciepła
- temperaturę(wewnątrz/na zewnątrz/projektową) – w celu wspomagania
ogrzewania/chłodzenia
- stężenie CO2
Temperatura (wewnątrz/na zewnątrz), wilgotność powietrza i stężenie CO 2
muszą być określone przez pozostałe komponenty KNX
Tryb nawiewu powietrza wspomagający oddzielne urządzenia do wentylacji
wywiewnej
System wentylacji wywiewnej
Możliwa kompensacja oporów przepływu w przewodach (w przypadku, gdy są
długie)
Działanie w trybie HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) zgodnie
ze standardem KNX.
Tryby operacyjne: Komfort /Gotowość/Nocny/Podtrzymania temperatury/
Wentylacja intensywna/Przerwa/Letni/Nocny
Wskaźnik pokazujący konieczność wymiany filtra po upływie przewidzianego
czasu
Wymianę filtra należy potwierdzić, aby zresetować powstały alarm.

Systemy sterowania
wentylacją
KNX
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Sterowanie KNX

 STEROWANIE KNX4
Moduł KNX LUNOS CONTROL 4 umożliwia uruchamianie
zdecentralizowanych zespołów wentylacji z odzyskiem ciepła
e2 i ego oraz wentylatora wywiewu powietrza RA 15-60
za pomocą magistrali KNX. Jeden moduł może obsługiwać
do 4 jednostek wentylatorów. Za pomocą magistrali KNX
można połączyć kilka modułów w celu skoordynowania
ich pracy. Można bezpośrednio sterować wentylatorami
za pomocą wpisów z klawiatury.
Moduł posiada wbudowany łącznik magistrali KNX i wymaga
zasilania zewnętrznego. Jest umieszczony w obudowie
z tworzywa sztucznego, która może być umieszczona
w skrzynce rozdzielczej. Moduł może być sterowany
za pomocą wyświetlacza dotykowego KNX lub bezpośrednio
z użyciem przełącznika szeregowego. Możliwe jest również
sterowanie automatyczne bez udziału przełącznika w oparciu
o wskazania czujnika wilgotności powietrza lub zawartości
CO2.Stopień ochrony: IP 20.

 Czujnik klimatyczny CO2 KNX
Climate -TF

System pomiarowy naszego czujnika klimatycznego KNX
mierzy zawartość CO2, temperaturę i wilgotność powietrza
znajdującego się w pomieszczeniu. W oparciu o te wartości
jest określana temperatura punktu rosy i bezwzględna
wilgotność powietrza. Regulację można prowadzić za pomocą
sterowania PI (proporcjonalno-całkującego) lub
dwupunktowego, z opcjonalnym wykorzystaniem wyjść
impulsowych.
Inicjalizacja czujników KNX jest wykonywana poprzez ETS
(program narzędziowy EIB) w połączeniu z odpowiednim
programem aplikacji. W momencie dostawy urządzenia nie są
zaprogramowane. Wszystkie funkcje są parametryzowane
i programowane przez ETS. Sterowniki mogą być włączane
i wyłączane za pomocą mechanizmów aktywacyjnych
lub blokujących przez magistralę KNX.

dostarczane przez
LUNOS
Elementy sterujące

 Ekran dotykowy KNX Touch-IT
3.5” kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT służy do wizualizacji i sterowania magistralą KNX.
Posiada rozdzielczość 320x240 pikseli i 256.000 kolorów (RGB). Sercem sterowania jest 32bitowy procesor ARM z zegarem 200 MHz. Posiada system operacyjny Linux, mini-port USB
oraz slot na umieszczenie karty pamięci SD.

Oprócz wentylatorów KNX kompatybilnych ze sterowaniem LUNOS, można dobrać
szeroki zakres różnych funkcji:








włączanie i przyciemnianie, sterowanie RGB
włączanie i wyłączanie różnych urządzeń, wyświetlacza statusów i warunków
funkcje alarmów, zabezpieczenie hasłem stron i elementów sterowania
standardy sterowania temperaturą i parametrami powietrza w pomieszczeniu
funkcja obsługi wielu pomieszczeń
timer, zegar astronomiczny
rejestrowanie danych, możliwe dostosowanie ustawień do indywidualnych potrzeb

Zewnętrzna ściana LUNOS
Wentylatory serii 160 z LUNOtherm:
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Wentylatory serii
160 z LUNOtherm
 Wentylatory serii 160 do budynków nowych i modernizowanych z LUNOtherm i LUNOtherm FS
Kratki wentylatora widoczne na zewnętrznej ścianie są często
uznawane
za
element
zakłócający
estetykę.
Przy zastosowaniu elementu fasadowego LUNOtherm kanał
wlotowy powietrza znika z powierzchni ściany. Dalszy rozwój
produktu LUNOtherm umożliwia tworzenie dowolnego projektu
fasad. Po raz pierwszy wszystkie korzyści oferowane
przez wentylatory serii LUNOS 160, takie jak duży przepływ
powietrza, praca bez przeciągu, higiena i ochrona
przed hałasem mogą być zapewnione przez fasadę
bez konieczności użycia kratki wentylacyjnej.

Dla ułatwienia element zamykający LUNOtherm serii 160
jest wbudowany w warstwę izolacji kompozytowego systemu
zewnętrznej izolacji cieplnej. Kanał wentylacyjny znajduje się
w nadprożu lub ościeży okna bądź pod oknem.
Można go zamontować nad, obok lub pod oknem, co oznacza,
że daje się łatwo połączyć z obudową rolet rolkowych.





Obudowany rdzeń
uszczelniający

Siatka przeciw
owadom





Rdzeń uszczelniający w
kompozytowym systemie
zewnętrznej izolacji cieplnej.

Kanał wentylacyjny
w ścianie zewnętrznej

–Kanały
wentylacyjne
decyduje Twój projekt
budowlany

LUNOtherm A60 może być
również łatwo zamontowany
w ścianie nowego budynku.
W tym celu w murze
jest wykonany odpowiedni
otwór.

Ponieważ przewodnictwo
cieplne rdzenia
uszczelniającego LUNOtherm
jest bardzo niskie (λ= 0,030
W/mK), następuje kompensacja
grubości warstwy izolacji
cieplnej kanału wentylacyjnego.
Różnica temperatury
na fasadzie wynosi max. 2.5 K.

LUNOtherm można przerabiać,
stosując różne elementy
fasadowe: cienkie lub grube
warstwowe systemy tynków
od strony zewnętrznej
(powietrznej) lub wewnętrznej
(ściany). Siatkę przeciwko
owadom można dobrać
odpowiednio do wymagań
kolorystycznych,
co spowoduje, że kanał
wentylacyjny jest praktycznie
niewidoczny.
Zewnętrzna kratka może być
dobrana pod kolor fasady;
można ją pomalować i dzięki
temu zostanie idealnie
zintegrowana z fasadą.



Opcje

Produkty serii 160z LUNOtherm A
Zastosowanie w niepalnych ETICS zgodnych z DIN 4102 – A.
Rdzeń uszczelniający jest chroniony za pomocą wewnętrznej
osłony mineralnej.
Grubość izolacji:
60-300 mm
Szer. x Wys.:
980 x 490 mm
Produkty serii 160 z LUNOtherm A FS
Zastosowanie w niepalnych ETICS zgodnych z DIN 4102 – A.
Rdzeń uszczelniający jest chroniony za pomocą wewnętrznej
osłony mineralnej.
Do zabudowy pod oknem.
Grubość izolacji:
60-300 mm
Szer. x Wys.:
980 x 505 mm
Produkty serii 160 z LUNOtherm B
Zastosowanie w ognioodpornych ETICS zgodnych z DIN 4102 –
A.
Rdzeń uszczelniający jest chroniony za pomocą wewnętrznej
i zewnętrznej osłony mineralnej.
Grubość izolacji:
60-300 mm
Szer.x Wys.:
1000 x 500 mm
Produkty serii 160 z LUNOtherm B FS
Zastosowanie w ognioodpornych ETICS zgodnych z DIN 4102
– A.
Rdzeń uszczelniający jest chroniony za pomocą wewnętrznej
i zewnętrznej osłony mineralnej.
Do zabudowy pod oknem.
Grubość izolacji:
60-300 mm
Szer. x Wys.:
1000 x 515 mm

160

Dostarczany LUNOtherm ma grubość materiału
izolacyjnego i jest przygotowywany przez wykonawcę
fasady w taki sam sposób, jak panel izolacyjny ETICS.
Prosimy o zamówienie szczegółowej instrukcji
montażowej. Jako że LUNOtherm jest montowany
w strefie gwałtownego rozprzestrzeniania się pożaru,
sprawdzono zgodność tego produktu z ogólną aprobatą
budowlaną DIBt. LUNOtherm A może być montowany
w niepalnych ETICS zgodnych z DIN 4102-A, natomiast
LUNOtherm B - w ognioodpornych ETICS zgodnych
z DIN 4102-B1 z izolacją o grubości do 300 mm.

Wyposażenie dodatkowe
Zewnętrzna kratka
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Wyposażenie
dodatkowe

 Zewnętrzna
kratka

Kratka z metalu  228 mm

lub rurek160-200mm, siatka przeciw owadom, do montażu
na wcisk
Typ: 1/QME 228 stal nierdzewna (nr zam. 039 911)
Typ: 1/QMK 228 miedź (nr zam. 039 912)

Kratka z metalu Ø 175 mm
dla rur 125-160 mm, siatka przeciwko owadom, do montażu
na wcisk
Typ: 1/RME 175 stal nierdzewna (nr zam. 039 909)
Typ: 1/RMK 175 miedź (nr zam. 039 910)

Kratka z metalu Ø 150 mm
dla rur 80-125 mm, siatka przeciwko owadom, do montażu
na wcisk
Typ: 1/RME 150 stal nierdzewna (nr zam. 039 907)
Typ: 1/RMK 150 miedź (nr zam. 039 908)

Kratka z tworzywa sztucznego  180 mm
do tynkowania, piaskowania, opcjonalne przyklejanie wraz z cienką
siatką stalową
Typ: 1 całkowicie piaskowana (nr zam. 020 001)
Typ: 1/D zaokrąglane przez piaskowanie na biało (nr zam. 020 036)

Kratka z tworzywa sztucznego Ø 180 mm
z mocowaniem kłowym i siatką przeciwko owadom
Typ: 1/BE 180 piaskowane (nr zam. 039 917)
Typ: 1/WE 180 białe (nr zam. 039 852)
Typ: 1/RE 180 czerwono-brązowy (nr zam. 039 854)

Kratka z tworzywa sztucznego Ø 115 mm
dla zewnętrznej O 90 mm, z siatką przeciwko owadom,
do przykręcenia
Typ: 1/BE 115 piaskowana (nr zam. 039 953)
Typ: 1/WE 115 biały (nr zam. 039 951)
Typ: 1/RE 115 czerwono-brązowy (nr zam. 039 952)

i seria 160

Kratka z tworzywa sztucznego  110 mm
do tynkowania, piaskowania, opcjonalne przyklejenie wraz z cienką siatką stalową
Typ: 1/J całkowicie piaskowana (nr zam. 020 141)
Typ: 1/JD naroża piaskowane na biało (nr zam. 020 184)

 Panele wewnętrzne dla serii 160

Standardowe panele wewnętrzne
Typ: 9/IBE (Wys. x Szer. x Dług.) 180 x 180 x 35 mm (nr zam. 039 851)

Siatki dźwiękoszczelne
wraz z filtrem możliwym do czyszczenia (po 1 na każdą jednostkę). Filtr klasy G2iG3
Płaszcz stanowiący izolację dźwiękoszczelną 9/IBS zwiększa standardową różnicę
poziomów ciśnienia akustycznego o do 9 dB i zmniejsza wewnętrzny hałas.
Typ: 9/IBS(Wys. x Szer. x Dług.) 250 x 250 x 78 mm (nr zam. 039 947))

 Obudowy do instalacji naściennej
dla wentylatorów serii 160

Obudowy do instalacji naściennej 9/MRD
Typ: 9/MRD 18 cm (Wys. x Szer. x Dług.) 240 x 210 x 180 mm (nr zam.038 903)
Typ: 9/MRD 24 cm (Wys. x Szer. x Dług.) 240 x 210 x 240 mm (nr zam.038 768)
Typ: 9/MRD 30 cm (Wys. x Szer. x Dług.) 240 x 210 x 300 mm nr zam.038 911)
Typ: 9/MRD 36 cm (Wys. x Szer. x Dług.) 240 x 210 x 360 mm (nr zam.038 776)

 Rury do wentylatorów
serii 160

Kanały rurowe
do wszystkich urządzeń serii 160 (mogą być również używane z LUNOtherm)
Typ: 9/R 160 (Ø x Dług.) 160 x 500 mm (nr zam. 036 765)
Typ: 9/R 160-700 (Ø x Dług.) 160 x 700 mm (nr zam. 036 891)



Dalsze wyposażenie dodatkowe – patrz Cennik

LUNOS
Przykłady
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Referencje

 Budynki nowo wybudowane - Osiedle mieszkaniowe w ‘WuhleUfer’ w Berlinie

Typ zabudowy:

Nowe osiedle składające się
z 9 apartamentowców – łącznie 123 mieszkania
oraz obiekty wspólne przeznaczone
do uprawiania sportu oraz imprez o charakterze
społecznym i kulturalnym.

Właściciel obiektów:

Beamten-Wohnungs-VereinzuKöpenicke G

regulowana wentylacja mieszkaniowa
z odzyskiem ciepła w zdecentralizowanym
systemie hybrydowym.
e2 z odzyskiem ciepła i zakończeniem
Instalacja nawiewna i
na zasadzie za pomocą elementu fasadowego
wywiewna:
LUNOStherm
Systemy wywiewu powietrza serii Silvento
Instalacja wywiewna: są zainstalowane w pomieszczeniach
funkcjonalnych.
Koncepcja
wentylacji:

Realizacja:

listopad 2013

Standard
energetyczny:

Standard KFW 55: potrójne szyby zespolone
do okien, system wentylacji hybrydowej
z odzyskiem ciepła. Prąd elektryczny,
ogrzewanie i CWU na potrzeby osiedla
wytwarzane przez własną elektrociepłownię
pracującą w cyklu skojarzonym.

 Budynki nowo wybudowane: 3 apartamentowce w BremenWerder

Typ zabudowy:

Nowo wybudowane apartamentowce

Koncepcja
wentylacji:

regulowana wentylacja budynku z odzyskiem
ciepła w zdecentralizowanym systemie
hybrydowym z wentylatorami do wywiewu
powietrza znajdującymi się w pomieszczeniach
funkcjonalnych

Instalacja nawiewna
i wywiewna:

e2 z odzyskiem ciepła

Instalacja wywiewna: Typu Silvento UP
Wykonanie:

kwiecień 2012

–Projekty budynków
wentylacji o wysokiej sprawności
energetycznej

 Nowy budynek: Apartamentowiec przy ul. Düsseldorfer Str. 24 w Berlinie
Nowy apartamentowiec z miejscem
na spotkania mieszkańców
Märkische Scholle Wohnungsunternehmene G,
Właściciel obiektu:
Berlin
regulowana wentylacja budynku z odzyskiem
Koncepcja
ciepła w zdecentralizowanym systemie
wentylacji:
hybrydowym.
e2 z odzyskiem ciepła i zakończeniem
Instalacja nawiewna
po stronie fasady przez element fasadowy
i wywiewna:
LUNOStherm
Systemy wywiewu powietrza serii Silvento UP
Instalacja wywiewna: są zainstalowane w pomieszczeniach
funkcjonalnych.
Typ zabudowy:

Wykonanie

kwiecień 2013

Standard
energetyczny:

Standard KFW: zwiększona izolacja cieplna
(200 mm), potrójne szyby zespolone do okien,
system wentylacji hybrydowej z odzyskiem
ciepła.
Dostawa ciepła i CWU - z miejskiej sieci
ciepłowniczej i paneli słonecznych

 Przebudowa Norderstraße 51/53, Eckernförde
Typ zabudowy:
Koncepcja
wentylacji:

modernizacja dwóch wieżowców apartamentowców z lat 70-tych
regulowana wentylacja budynku z odzyskiem
ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych
i systemy wentylacji wywiewnej w
pomieszczeniach funkcjonalnych bez okien.

Instalacja nawiewna
i wywiewna:

e2 z odzyskiem ciepła

Instalacja wywiewna:

system instalacji wywiewnej zgodny z DIN
18017

Wykonanie:

Wrzesień 2011

Standard
energetyczny:

zwiększona izolacja cieplna (200 mm), potrójne
szyby zespolone do okien (Ug = 0,8 W/m2K)

Projektowanie
Projektowanie

62 -·63

Projektowanie

 Projektowanie z LUNOS zgodne z DIN 1946-6
Prawidłowe projektowanie zgodne z najnowocześniejszą
technologią odpowiadające normie DIN 1946-6. Oblicza się
natężenie przepływu konieczne do zapewnienia min. krotności
wymiany ciepła zgodnej z EnEV. To natężenie przepływu
zależy od liczby pomieszczeń wentylowanych nawiewnie,
powierzchni podłogi, hermetyczności budynku
oraz jego położenia i orientacji względem stron świata.

Projektowanie domowej wentylacji mechanicznej wykonuje
się dla wentylacji nominalnej, która zapewnia krotność
wymiany powietrza wymaganą do normalnej pracy.
Można ją również zaprojektować dla wentylacji intensywnej.
Okna pozostają zazwyczaj otwarte w celu zmniejszenia
obciążeń szczytowych.

–Narzędzie
projektowe
domowej wentylacji

Narzędzie projektowe
LUNOS

 Narzędzie projektowe LUNOS
By pomóc przy projektowaniu regulowanej wentylacji domowej, LUNOS zapewnia narzędzie
projektowe oparte na algorytmach zawartych w normie DIN 1946-6.











weryfikacja konieczności zastosowania wymuszonej wentylacji (LTM)
projektowanie związane z pomieszczeniami wentylowanymi wywiewnie lub powierzchnią podłogi
obliczanie natężenia przepływu powietrza wywiewnego
wentylacja w celu ograniczenia wilgotności powietrza, wentylacja ze zmniejszoną intensywnością,
wentylacja z intensywnością normalną i zwiększoną.
obliczenie natężenia przepływu infiltrującego ściany budynku z lub bez LTM
projektowanie poszczególnych podzespołów systemu wentylacji, takich jak wentylatory,
kanały do nawiewu powietrza z zewnątrz i przekrój nadmiarowego przepływu
uwzględnienie wymagań systemów wentylacji wywiewnej w połączeniu z kominkami
obliczenie sprawności i skuteczności projektowanego systemu wentylacji
przygotowanie kompletnej specyfikacji materiałowej
obliczenie izolacji akustycznej ściany zewnętrznej z uwzględnieniem komponentów systemu
wentylacji

Wszystkie wyniki obliczeń są drukowane przez program projektowy w przejrzystym formacie PDF.

Łatwa konfiguracja TAC
Całkowicie nową właściwością naszego narzędzia
projektowego jest tworzenie kodu DC (ang. Digital
ConﬁgurationCode = cyfrowy kod konfiguracji). Jest on
konieczny do wstępnego ustawienia i szybkiej konfiguracji
sterowania TAC (Touch Air Comfort). Za pomocą 15cyfrowego kodu TAC jest informowany, który wentylator
jest podłączony do którego wyjścia, i który poziom natężenia
przepływu może ustawić użytkownik. Zgłaszane są również
specjalne ustawienia funkcji, takie jak np. czas dobiegu
wentylatora, wilgotność powietrza lub C=2 – limit wybrany
dla regulacji i/lub zachowanie e2 w części nawiewu
powietrza, gdzie jest/są włączone urządzenie/-a do
wywiewu powietrza.
Po prawidłowym skonfigurowaniu narzędzie projektowe
wykonuje plan połączeń TAC dostosowany do odnośnego
systemu z zestawieniem wprowadzonych ustawień.

Kontakt

Iglotech sp. z o.o.
ul. Toruńska 41
82-500 Kwidzyn
tel. +48 55 645 73 00
fax +48 55 645 73 28
kwidzyn@iglotech.com.pl
www.iglotech.com.pl
www.lunos.pl

