
v.07 

Kort beskrivelse av ventilasjonsløsning med 

LUNOS e2  160 serie 
- med monteringstips 

Ventilasjonsløsning 

En komplett løsning for desentral balansert ventilasjon med varmegjenvinning. 
 

Prinsipp   

Regenerativ varmeveksling med keramisk element for lagring av varmeenergi. 
 

Funksjon 

Ventilatorenhetene opererer sammen i par bestående av to enheter, den ene trekker frisk luft inn, 
mens den andre trekker 'brukt' luft ut. Luftstrømmen reverseres i faste intervaller, ca en gang pr 
minutt. Et keramisk element akkumulerer varme fra utgående luftstrøm, og tilfører varmeenergien 
tilbake til den inngående luftstrømmen når luftretningen skifter.  
 
Systemløsning 

En minimumsløsning kan bestå av: 

• to stk Lunos e2 ventilatorenheter med montasjerør med diameter 160 mm, yttergitter og 
innvendig deksel med filter 

• en styringsenhet med nettdel/strømforsyning for 12 volt likespenning 

• betjeningspanel eller bryterpanel 

• ...og litt kabel for lavspentformål, og feste- og tetningsmateriell 
 
Kapasitet 

Kapasitet for luftskifte for ett par kan stilles til: 5, 15, 20, 30, 38, 40, 45 og 60 m3/t, avhengig av 
valgt ventilatormodell og type styring.  Enhetens temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinningen 
kan være helt opp til 84,6 % i årsgjennomsnitt.  Gunstig SFP-faktor er 0,32 kW/m3/s,  (0,1 W/m3/h). 
 
Montasje 

Ventilatorenhetene monteres i yttervegger i enkeltrom, typisk én eller flere pr rom. Det 
tilrettelegges for luftgjennomstrømning mellom rom som ventileres sammen, enten med spalte 
under dørbladet ved terskel ('flat terskel'), eller annen overstrømsventil, som for andre typer 
ventilasjonssystemer. 
 

Montering av ventilatorenheter skjer i medfølgende montasjerør med utvendig diameter 160 mm. 
Det tas hull i yttervegg med diameter på ~Ø162 mm. LUNOS e2 standard og e2 60 krever minimum 
280 mm brutto veggtykkelse, Lunos e2 kort og e2 60 kort klarer seg med 200 mm veggtykkelse. 
Erstattes standard yttergitter med utenpåliggende ventilasjonsrister kan veggtykkelsen være noe 
mindre. Kontakt Lavenergisystemer as for detaljer.  
 

Det sørges for forsvarlig feste, vindtetting og forsegling mellom montasjerøret og vegg-
konstruksjonen, utvendig og innvendig, i samsvar med god byggeskikk og forskrifter..  
 

Fra felles styringsenhet (5/UNI-FT eller 5/SC-FT) tilføres driftsspenning og styresignal via en 3-leder 
kabel til hver enkelt ventilator, (i 'stjerneform'). Anbefalt tverrsnitt for enkeltlederne er 0,5 mm2, 
med flertrådig kjerne. En liten forhåndsmontert kontakt kobler ventilatorene enkelt til kabelen 
som kommer fra styringsenheten. Styringsenheten tilføres 12 Volt likespenning fra en 
strømforsyning, f.eks. 5/NT60, (trafo/likeretter) som tilkoples 230 Volt. Flere ventilatorenheter 
kan koples til samme styringsenhet, og flere styringsenheter kan tilkobles samme 
nettdel/strømforsyning. Effektforbruk pr ventilatorenhet er fra 1 til 3 Watt.  
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Vedlikehold 

Lysdiode påminner om filterskifte. 
Vedlikehold kan utføres uten verktøy. 
Støvfilter klasse G3 kan enkelt vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin. 
Evt. pollenfilter byttes ved behov.  
 

Noen tips ved montering: 
 

Nedenfor er det gitt et generelt overblikk over monteringsprosessen. Det henvises til detaljert 
monteringsanvisning som følger med de enkelte produktene.  Produktdokumentasjon og 
montasjeanvisninger finnes også på våre nettsider  www.lavenergisystemer.no/manualer/  
 

De enkelte komponentene: 

• LUNOS e2 ventilatorenheter:  Vifteenhet med 12 volts motor og keramisk element for 

varmelagring. To enheter danner ett par. De to enhetene i et par refereres ofte til som 
enhet S1 og S2, i noen tilfeller  Ventilator 1 og Ventilator 2, eller Apparat 1 og Apparat 2. 
De to enhetene i et par vil alltid blåse luft i motsatt retning, styrt av styresignalene S1 og S2 
fra styringsenheten.. 

• Montasjerør (Ø 160 mm) kan forhåndsmonteres i yttervegg, komplett med utvendige 
deksler, med senere innsetting av e2-ventilatorenheten, tilkoblingskontakt og innvendig 
deksel. For innføring av den elektriske kabelen lages én utsparing/hakk i innvendig ende av 
røret, med dybde ca 2 cm dypt og 8-10 mm bredde (ca. kabeldiameter). Utsparingen 
plasséres enten horisontalt, på høyre eller venstre side av rørenden, eller vertikalt øverst 
eller nederst,- avhengig av retningen kabelen kommer fra. Rammen for det innvendige 
dekselet har tilsvarende utsparinger på 'halsen', og én av disse skal passe  med utsparingen 
i rørenden! Kabelen skal ikke forlegges innvendig i røret sammen med ventilator om 
kabelen føres via yttervegg! 

• Styringsenhet (Universal-styring: 5/UNI-FT eller SmartKomfort-styring: 5/SC-FT) leverer 
drift- og styrespenning til  e2-ventilatorenhetene. Én styringsenhet kan betjene opptil 10 
stk Lunos e2 ventilatorenheter, (5 par), bestemt av hvilken strømforsyning som benyttes. 
Alle ventilatorenheter som er tilkoblet samme styringsenhet må være like, og vil gå med 
samme innstilte kapasitet. Kodebryter eller innstilling av styringsenhet stilles inn i henhold 
ventilatormodell og ønsket funksjon. NB: Alt koblingsarbeide og alle faste innstillinger skal 
utføres med frakoblet strømtilførsel av hensyn til elektronikken. Se montasjeanvisning! 

• Nettdel/strømforsyninger, (5/NT18, 5/NT60 eller 5/NT100) på henholdsvis 18, 60 og 100 
Watt. Tilkobles 230 Volt nettspenning, og leverer 12 Volt driftspenning til styringsenhet. 
5/NT18 kan drive inntil 6 stk ventilatorer, (3 par). 5/NT60 kan drive inntil 10 stk ventilatorer 
(5 par). Med 5/NT100 kan opptil 20 stk ventilatorer drives, men de må da være fordelt på 
to styringer med max. 10 stk enheter på hver styring.  

• Betjeningspanel (Kronevender (dobbelt bryter) eller SmartComfort-styring) kan stilles til 
ulike kapasiteter eller til avslag. Kan også avstille filtervarsling eller sette systemet i 
sommerstilling, uten varmegjenvinning i ett 8 timers intervall. Utvidede funksjoner finnes 
for SmartComfort-styringen! 

• Utvendig deksel med insektgitter festes forsvarlig mot montasjerør eller vegg. 

• Innvendig deksel med filter klasse G3 og stengefunksjon. Påse at innvendig deksel settes i 
korrekt åpen stilling, dekselet skal dreies 180 grader for å settes i fast åpen stilling. 
Innvendig deksel skyves inn i innvendig rørende og holdes på plass av elastisk gummibelegg 
på 'halsen' til dekslets festeramme.  
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Hulltagning og plassering 

Hull i yttervegg kan lages med 162 mm hullsag, ev. med kjerneboring i betong. Det anbefales 1-2 % 
fall for å sikre at ev. slagregn eller spyling dreneres ut. Montasjerør settes inn i vegg, og kan ev. 
blendes med medfølgende isopordeksler i påvente av innsetting av ventilatorenhet.  
 

Anbefalt plassering i rommet er fortrinnsvis høyt på vegg, gjerne ca 15 - 20 cm fra senter til 
himling, og med minst 1 meters avstand mellom ventilatorer med motsatte luftretninger. Typisk 
plassering kan være ved siden av vindu, og  i flukt med overkant av vindusomrammingen. Unngå 
plassering inni hjørner, direkte over hodeende på seng eller rett over favorittlenestolen. Selv med 
varmegjenvinning vil frisk luft føles kaldere enn inneluften ved lave utetemperaturer!  
 

Vindtetting og fuktbeskyttelse ivaretas ved forsgling mellom montasjerør og bygningskonstruksjon 
med egnet montasjelim, rørmansjett eller silikon. Montasjerøret festes forsvarlig. Påse at 
ytterdeksel er godt festet hvis dette forhåndsmonteres sammen med røret, slik at det ikke skyves 
ut når ventilatorenheten skyves inn i røret!  
 

Ved eventuell trykktesting av boligen settes innvendig deksel i lukket posisjon (snus 180o) og 
eventuelt tapes. 
 

Elektrisk montasje 

Det eneste punktet som krever autorisert installatør er tilkobling av 12 volt strømforsyning til 230 
Volt nettspenning.  Liten Nettdel (5/NT18) kan monteres i innfelt multiboks og skjules bak deksel. 
60 og 100 Watt Nettdel kan monteres på DIN-skinne i sikringsskap. Strømforsyningen leverer  
12 Volt likespenning til styringsenhet.  
 

En treleder kabel fra Styringsenheten fører 12 Volt driftspenning og styresignal for retningsskifte 
og hastighet ut til hver av ventilatorenhetenes innvendige side, hvor de tilkobles via medfølgende 
kontakt.  Alle enheter som har samme styresignal vil rotere i samme retning. ’S1-enheter’ og ’S2-
enheter’ er tilkoblet hvert sitt styresignal, ’S1’ og ’S2’, og vil altså alltid ha motsatt luftretning. Det 
anbefalte kabeltverrsnittet er 0,5 mm2, med flertrådig kjerne . Styringsenheten 5/UNI-FT eller 
5/SC-FT kan settes inn i en ettermontérbar veggboks (f.eks. ’Multiboks’) sammen med 
betjeningspanelet, gjerne med en praktisk plassering sentralt i boligen, eventuelt med litt hensyn 
til hensiktsmessig føringsvei for kabling. Se også detaljert koblingsskjema i monteringsanvisning 
(også påtrykket Styringsenhet), og prinsippskisse! 
 

 
NB:  Husk å stille Kodebryter på Universalstyring eller produktinnstilling for SmartComfort-

styringen i henhold til produkttype og funksjonsønske. Se tabell i Monteringsanvisning 
for styringsenhet!  

 

Alt tilkoblingsarbeide og innstillinger skal gjøres med frakoblet strømtilførsel av hensyn 
til den elektroniske styringen. 
 

Alle elektriske forbindelser kontrolleres av montør før strømtilførselen tilkobles, for å 
unngå skader. 
 

Produktdokumentasjon finnes også på våre nettsider:  www.lavenergisystemer.no 
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