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Tiho delovanje
Elektromotorji z visoko učinkovitostjo, z najnovejšo ekonomično in eko-
loško tehnologijo, v kombinaciji z mehansko predelanimi in posebej 
izboljšanimi ventilatorji, so znane prezračevalne zvoke skorajda izničili.
Z vsega skupaj 16,5 dB* na 1. stopnji, 19,5 dB* na 2. stopnji in 26 dB* na 3. 
stopnji delovanja (kar ustreza 17,32 oziroma 38 m3/h volumenske kapa-
citete) se prezračevalniki uvrščajo v področje daleč pod DIN zahtevanimi 
mejnimi vrednostmi za bivalne in spalne prostore.
Za primerjavo: zmanjšanje za 3dB pomeni razpolovitev intenzivnosti 
zvoka. Prezračevalnik, ki se drži norme, je 16 krat tako glasen. Torej pos-
tavljamo nova merila v smislu zvoka pri prezračevanju.

Prijaznost do okolja
S preračunano porabo 0,09 W/m3/h je e2 neprekosljivo energetsko 
učinkovit in zato aktivno prispeva k varovanju okolja, kakor tudi k pri-
hrankom, ki se poznajo v denarnici. Določila aktualnega standarda DIN 
1946-6 za naprave energetske učinkovitosti E so presežena v mnogokra-
tniku, kar še bolj poudarja vrhunskost prezračevalne naprave.

Inovativnost
e2 deluje po znanem principu regenerativne izmenjave toplote, ki jo je 
podjetje LUNOS izboljšalo skoraj do popolnosti.
Tako imenovani acuvent-hranilnik toplote je umeščen na sredino zrač-
nega toka, ki ga ustvarja eko-ekonomični motor z aksialnim ventilator-
jem. Z izmenjajočo smerjo zračnega toka, ki se ga namensko povzroča z 
delovanjem ventilatorja, se keramično jedro napolni s toplotno energijo 
zraka, ki izhaja iz prostora, ter jo oddaja v dovajani zrak. Ta proces je tako 
učinkovit, da se pri prezračevanju izgubi le 10% energije za ogrevanje.
Za uravnovešeno odvajanje in dovajanje zraka je potrebno vgraditi dve 
enoti oziroma parno število prezračevalnih naprav e2.
Prav tako pomemben je učinkovit filter. Alergiki bodo lahko zadihali – 
cvetni prah, umazanija in prašni delci ne morejo več v bivalne prostore. 
Filtri so trajni in enostavni za čiščenje.

Majhnost
e2 je najmanjša decentralna prezračevalna naprava za prezračevanje 
bivalnih prostorov z rekuperacijo toplote in deluje na principu regene-
rativne toplotne izmenjave. S pomočjo najmodernejše tehnologije nam 
je uspelo izdelati hranilnik toplote iz keramičnega kompozita, ki povrne 
toploto v vrednosti 90,6%.
Kombinacija z visoko učinkovitim ekonomičnim in ekološkim elektromo-
torjem ter pametnim uravnavanjem je omogočila LUNOS-u razvoj naj-
bolj gospodarne naprave za prezračevanje.

Nadzirano prezračevanje z novim e2
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Združljivost

Kjer je že vgrajen kakšen od LUNOS-ovih prezračevalnih sistemov, se e2 
lahko umesti v že obstoječe odprtine v zunanjih stenah tipa ALD-R 160 
ali ALD-R 160 L v LUNOtherm elementih. 
Tudi pri novogradnjah se e2 lahko kombinira z vsemi LUNOtherm 
elementi. V kombinaciji z LUNOtherm fasadnimi elementi ostane ob 
okenskem okvirju le komajda vidna reža. Rešetke in posegi v steno niso 
več potrebni.

 Vsestranskost

LUNOS e2 lahko uporabimo tako pri novogradnji, kakor pri sanaciji. 
Pri novogradnji se e2 lahko vgradi z vstavitvijo stenskega ohišja že med 
zidake, ali pa se kasneje oziroma pri sanaciji vgradi s prebojem stene v 
premeru 162 mm, kar izvedemo s posebnim vrtalnikom. Pri tem mora 
biti stena debela minimalno 30 cm (skupaj z izolacijo).
Naprave se z nizkonapetostnim kablom (12V) povežejo neposredno z 
upravljalno enoto (220 V).

Povsem tiha ventilatorska enota   � 
z zvočno izolacijskim ovojem   

Notranji pokrov za optimizacijo pretoka zraka   � 
s pralnim G3 filtrom ali filtrom proti cvetnemu prahu   

� Keramični hranilnik toplote z visoko učinkovitostjo, 
s povrnitvijo toplote v vrednosti 90,6°%

� Podaljšljivi elementi za toplotno izolacijo z 0,038 W/mK

� Zunanja rešetka z mrežo proti insektom



    

Prezračevanje z rekuperacijo toplote bo z LUNOS napravo e2 učinkovi-
teje kot je bilo kdajkoli prej:
Poraba električne energije po vsaki napravi je namreč le: 
 1,4 W pri zahtevani izmenjavi 17m3/h
 2,8 W pri zahtevani izmenjavi 32m3/h
 3,3 W pri zahtevani izmenjavi 38 m3/h
To pomeni porabo 0,09W/m3/h pri povrnitvi toplote v vrednosti 90,6%.

Pomembna nam je trajnost!
Vsi izdelki so izdelani izključno iz okolju 
prijaznih in recikliranih materialov, oko-
lju prijazni so tudi postopki obdelave.

Dovoljenje Z-51.3-242
RoHS in WEEE skladnost

Testirano po DIN 308 in DIBT 
standardu

EnEV in DIN 1946-6 skladnost
Priporočljiv za nizko energetske 

objekte

Tiho delovanje
Zelo tiho delovanje
16,5 dB pri pretoku 17 m3/h 
(osnovno prezračevanje)
19,5 dB pri pretoku 32 m3/h 
(nazivno prezračevanje)
26 dB pri pretoki 38 m3/h 
(intenzivno prezračevanje)

Prijaznost do okolja
Minimalna poraba z uporabo 
najmodernejših ekonomsko 
- ekoloških elektromotorjev – 
povsem v skladu z energetsko 
učinkovitostjo. Poraba naprave 
je tako 1,4 W pri 15m3/h zahte-
vanega delovanja.

Inovativnost
Najnovejša tehnologija, vgraje-
na v nevpadnjiv, eleganten di-
zajn. Z LED indikatorjem boste 
obveščeni tudi o potrebnem 
čiščenju filtra.

Majhnost
e2 so najmanjše prezračevalne 
naprave z rekuperacijo toplote 
na svetu. Mere notranjega po-
krova so 180 x 180 x 35 mm. Za 
zunanji izhod so mogoče kom-
binacije z znanim LUNOtherm 
fasadnim elementom.

Združljivost
Možnost nadgradnje v vsakem 
trenutku:
prezračevalna naprava e2 se 
enostvano vstavi v obstoječe 
prezračevalne odprtine preme-
ra 160 mm (ali podobne).

Vsestranskost
Enostavna in hitra montaža 
-  tako pri  sanaciji kot pri no-
vogradnji.

Povzetek prednosti novega e2

Uradni zastopnik za Slovenijo
Lunos d.o.o.

Robbova ulica 2
1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 620 43 00
E-pošta: info@lunos.si

Spletni naslov: www.lunos.si

Energetska učinkovitost,  
made by LUNOS! e2 je zmagovalec! 
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