
Förmodligen Sveriges bästa decentraliserade
ventilationssystem med värmeåtervinning

LUNOS ligger i absolut framkant inom utveckling av framtidssäker, effektiv, och miljövänlig ventilation genom  
tysk kvalitet och ingenjörskap. De har utvecklat ett sortiment av kanallösa ventilationsenheter som inte bara  
kan ersätta utan även överträffa prestandan hos konventionella FTX-system. Sweden Energy Building System  

representerar LUNOS i Sverige, och tillhandahåller utöver ventilationsenheterna även dimensionering och  
projektering av ventilationen efter varje kunds specifika behov.

Speciellt lämpat för
TILLVERKARE OCH UTVECKLARE AV PREFABRICERADE HUS  

FLERBOSTADSHUS – NYBYGGE OCH RENOVERING 
UTVECKLARE AV FRAMTIDENS HUS OCH BOSTÄDER

Representant för LUNOS ventilation i Sverige:

SWEDEN ENERGY BUILDING SYSTEMS

Järnvägsgatan 8, 243 30 Höör
Kundtjänst: 03-222 222 13  www.energybuilding.se

LUNOS Silvento EC
 

Frånluftsenhet. En mycket effektiv och tyst radialfläkt speciellt 
lämplig för badrum/wc. Kan monteras i schakt eller kanal och 
tvårumsventilation är möjlig. Matas med 220 V och har inbyggd 
styrenhet; antingen basmodul med valbara funktioner som 
fördröjning/intervalldrift/eftergångsdrift, -eller den vanligast 
förekommande fuktmodulen som gör fläkten helautomatisk. 
Kan kopplas till befintlig väggbrytare. Kapacitet: 0–60 m3/h.

LUNOS e2 

Detta är parvist arbetande ventilationsenheter med regenerativ  
värmeåtervinning på upp till 90,6%. Monteras i varsitt 160 mm rör 

genom yttervägg. De två enheterna arbetar växelvist med tilluft och 
frånluft och byter riktning varje minut, värmeväxlingskärnorna bevarar 

värmen inomhus. Strömförsörjning 12 V från lokalt eller centralt 
placerad transformator till styrenhet (LUNOS Smart Comfort med 

inbyggd klimatsensor) som placeras i väggdosa. Enhetsparen har även 
ett effektivt vädringsläge, med bibehållna flödesriktningar 60 minuter i 

taget utan värmeåtervinning. Kapacitet: 15–38 m3/h per par.

LUNOS e2
Röd

LUNOS Ego

 
Ventilationsenhet med regenerativ värmeåtervinning på upp till 
86%. Två mindre fläktar i ett 160 mm rör genom yttervägg växel-
verkar in och ut vid normaldrift, vid ökat behov arbetar båda  
i frånluftsläge för snabbare utventilering. Strömförsörjning 12 
V från lokalt eller centralt placerad transformator till styrenhet 
(LUNOS Smart Comfort med inbyggd klimatsensor) som placeras 
i väggdosa varifrån enheten styrs antingen automatiskt eller efter 
eget val. Mycket lämplig i våtutrymme och tvättstuga mm.  
Kapacitet: 5–20 m3/h med värmeåtervinning, 45 m3/h frånluft

LUNOS Smart Comfort Styrenhet

Flera par kan styras via samma styrenhet med styrpanel som 
placeras i väggdosa. Mer än en styrenhet används för att  

ge en flexibel ventilation. Smart Comfort är både snygg och 
användarvänlig, med klimatsensor som gör att den även kan 

gå automatiskt på fuktstyrning. Strömförsörjning till styr- 
enheten är 12 V, ges av transformator som matas med 220 V 

(LUNOS 5/NT) och dimensioneras efter placering; i väggdosa 
(18 w) med styrenhet eller i elskåp (60 w resp 100 w).  

Transformatorlösning väljs efter behov och förutsättningar.
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