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e2 ir e2neo – svetainėms ir miegamiesiems skirti 
Lunos vėdinimo įrenginiai, turintys ypatingai 
efektyvius keramikinius rekuperatorius, kurie  gali 
išsaugoti net iki 91 % šilumos energijos. Dėka itin 
taupių 12 V ec ventiliatorių, šie įrenginiai, veikdami 
maksimaliu pajėgumu sunaudoja tik iki 3,3 W elektros 
energijos.

Veikimas poromis
Rekuperatoriai veikia sinchronizuotai poromis, kad 
būtų užtikrintas oro pritekėjimas ir oro šalinimas iš 
gyvenamųjų patalpų. Veikdami kartu, Lunos e2 
serijos vėdinimo įrenginiai kas septyniasdešimt 
sekundžių keičia kryptį, t.y. įrenginys, kuris orą tiekė į 
patalpas, jį ima šalinti, o jo porininkas elgiasi 
atvirkščiai. Oro šalinimo metu keramikinis 
rekuperatorius sušyla ir oro tiekimo metu sukauptą 
šilumą atiduoda į patalpas tiekiamam orui.

PRANAŠUMAI

Labai mažos energijos sąnaudos
Galimybė vėdinti patalpas zonomis
Itin aukšto efektyvumo rekuperatoriai
Nereikia įrengti ortakių bei jų valyti
Nereikia aukštinti lubų
Daugkartinio naudojimo filtrai
5 metų garantija

e 2e 2neo
%

m3/h
W

W/m3/h
V/Hz
dB
dB
mm

mm
mm

Efektyvumas
Oro srautas
Energijos sąnaudos
Specifinės energijos sąnaudos
Tiekimo srovė/dažnis
Įrenginio skleidžiamas garsas
Garso sugertis
Ilgis
Minimalus sienos storis
Skersmuo

83
5 - 38

0,3 - 3,3
0,075

12 DC/50
11 - 26

91
18 - 38
1,4 - 3,3
0,090

12 DC/50
17 - 26

42
280 - 1000

280
162
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ego – vonioms ir virtuvėms skirtas vėdinimo įrenginys, turintis itin 
efektyvų keramikinį rekuperatorių, išsaugantį net iki 84 % šilumos 
energijos. Dėka dviejų itin taupių 12 V DC ventiliatorių, įrenginys, 
veikdamas maksimaliu pajėgumu sunaudoja tik iki 4,5 W elektros 
energijos.

Šalinimas ir tiekimas tuo pat metu
Lunos ego vienu metu atlieka dvi funkcijas: tiekia orą į patalpas ir šalina 
jį iš jų. Tai daryti leidžia unikali oro padavimo kameros konstrukcija bei 
atskirų srautų vidaus ir lauko difuzoriai. Lunos ego oro šalinimo metu 
šilumą sukaupia vienoje iš keramikinio šilumokaičio pusių. Po 50 
sekundžių, tuo pačiu kanalu oras pradedamas tiekti jau į patalpą, o 
sušilęs rekuperatorius sušildo į patalpas tiekiamą orą. Analogiškas 
bet atvirkštinis procesas tuo pat metu vyksta kitame kanale. 

Nexxt G – tai naujos kartos vėdinimo įrenginys, skirtas vėdinti didesnes 
patalpas, tokias kaip biurai, viešbučiai, mokyklos, didelės svetainės ir 
pan. Įrenginys gali būti montuojamas tiek virš tinko, tiek po juo.

Efektyvi rekuperacija
Dėka aukšto efektyvumo priešpriešinių srautų šilumokaičio, Lunos 
Nexxt efektyvumas siekia net iki 90 %. Įrenginys yra valdomas 
drėgmės ir temperatūros davikliais, esančiais standartinėje 
komplektacijoje. Papildomai gali būti integruotas ir CO2 daviklis. Nexxt 
puikiai sujungia geriausius decentralizuotos bei tradicinės vėdinimo 
sistemų privalumus.

PRANAŠUMAI

Oras tiekiamas ir šalinamas tuo pačiu įrenginiu
Labai mažos energijos sąnaudos
Galimybė vėdinti patalpas zonomis
Itin aukšto efektyvumo rekuperatoriai
Nereikia įrengti ortakių bei jų valyti
Nereikia aukštinti lubų 
5 metų garantija
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Efektyvumas
Oro srautas
Energijos sąnaudos
Specifinės energijos sąnaudos
Tiekimo srovė/dažnis
Įrenginio skleidžiamas garsas
Garso sugertis
Ilgis

Minimalus sienos storis
Skersmuo

84
5 - 45
1 - 4,5
0,20

12 DC/50
17 - 47

90
15 - 90
20 - 40

0,32
230 AC/50

39

300 - 1000
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Silvento seri ja

Silvento – turbūt tyliausias oro ištraukimo įrenginys 
pasaulyje. Puikiai tinka naudoti tualete, vonioje ar 
virtuvėje. Lunos Silvento gali būti montuojamas tiek 
po tinku, tiek virš jo su papildomu oro paėmimu iš 
kitos patalpos arba be jo. Įrenginys sukuria aukštą 
(iki 400 Pa) slėgių skirtumą, kuris garantuoja 
pastovų ištraukiamo oro kiekį bei eliminuoja bet 
kokią galimybę vėjui ar kitoms kliūtims, esančioms 
oro išmetimo kanale, daryti įtaką įrenginio darbui. 
Visi Silvento EC serijos įrenginiai komplektuojami 
su laikmačiais. Papildoma opcija – Comfort 
valdymo blokas su drėgmės/temperatūros 
jutikliais.

PRANAŠUMAI

Itin tylus veikimas
Turi laikmačio funkcijas
Galima integruoti temperatūros/drėgmės daviklį 
Labai mažos energijos sąnaudos
Sukuriamas slėgis siekia net 400 Pa
Galimybė montuoti virš tinko ir po juo
5 metų garantija

Silvento ACSilvento EC

W
W/m3/h

V/Hz
dB

Oro srautas
Energijos sąnaudos

Išmetimo angos skersmuo

Specifinės energijos sąnaudos
Tiekimo srovė/dažnis
Įrenginio skleidžiamas garsas

0 - 60
1,8 - 6,2

0,08

30 - 60
5,2 - 10,9

0,26
230 AC/50

20 - 35
80
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ALD seri ja

ALD-SALD

dB
mm
mm

Oro srautas
Garso sugertis
Minimalus sienos storis
Skersmuo

15 - 25
50 - 55

240

7 - 15
55 - 64

180
162
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PRANAŠUMAI

Ypatingai gera garso izoliacija
Tinka naudoti ypač triukšmingoje aplinkoje
Nėra apribojimų sienos storiui
Vėjo vožtuvas standartinėje komplektacijoje
5 metų garantija

ALD ir ALD-S serijos orlaidės užtikrina šviežio oro 
pritekėjimą į patalpas, naudojant Lunos 
mechaninę arba mišrią vėdinimo sistemą. Šios 
orlaidės puikiai tinka tiek naujiems, tiek 
renovuojamiems pastatams. Daugiasieniai garso 
slopintuvai užtikrina, jog iš išorės sklindantis 
garsas nekeltų diskomforto patalpų viduje.

Maksimali apsauga nuo garso
Lunos ALD-S serijos orlaidės turi net keturis 
žvaigždinius garso slopintuvus, garso reflektorių 
bei du izoliacinius žiedus. Ši unikali technologija 
leidžia sumažinti išorės triukšmo lygį net 64 dB, 
todėl ALD-S idealiai tinka naudoti net ir itin 
triukšmingose vietose, tokiose kaip oro uostai, 
geležinkelių stotys, industriniai rajonai.  

ALD ALD-S
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Principas

LUNOS vėdinimo sistemos užtikrina oro apsikeitimą gyvenamose patalpose ir atitinka visus 
keliamus specifinius reikalavimus patalpų vėdinimui. Efektyvus decentralizuotas patalpų vėdinimas 
gali būti sukurtas panaudojant tris skirtingas vėdinimo technologijas:

Mechaninė vėdinimo sistema Mišri vėdinimo sistema

Vėdinimo sistema su rekuperacija

VĖDINIMO SISTEMA SU REKUPERACIJA

Lunos vėdinimo sistema su rekuperacija yra ypatingai efektyvi. Naudojant šią vėdinimo sistemą, 
yra išsaugoma iki 91% šilumos energijos. Įrenginiai turi A bei A+ energijos klasės sertifikatus. Ši 
vėdinimo sistema jūsų būstui, biurui ir kitoms patalpoms nuolat tieks gaivų orą ir saugos šilumą.

ego

ego Nexxt

e2

ego e2  arba e2neo Nexxt 

e2



Lunos mišri vėdinimo sistema – tai mechaninės ir rekuperacinės vėdinimo sistemos derinys, 
sudarytas tiek iš įrenginių su rekuperacija, tiek iš oro šalinimo įrenginių. Ši kombinacija leidžia 
užtikrinti ypatingai efektyvų vėdinimą patalpose, išnaudojant kiekvienos sistemos privalumus, 
tokius kaip šilumos energijos išsaugojimas, perteklinės drėgmės, kvapų pašalinimas.

ego e2 arba e2neo Nexxt Silvento EC 

ALD serijaSilvento serija

MIŠRI VĖDINIMO SISTEMA

Lunos mechaninės vėdinimo sistemos pagrindiniai komponentai – slėginiai oro šalinimo įrenginiai. 
Pastarieji šalina drėgną ar kvapais užterštą orą iš tualetų, virtuvių, vonių ar persirengimo kambarių 
tiesiai į lauką ar vėdinimo kanalą. Šviežio oro pritekėjimas į patalpas užtikrinamas, įrengiant ALD 
serijos orlaides svetainėse, miegamuosiuose, vaikų ar darbo kambariuose.

MECHANINĖ VĖDINIMO SISTEMA

e2
e2

e2

e2

Silvento serija

Silvento serija

ALD serija

ALD serija

ALD serija

ALD serija

Silvento serija
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IŠORINIAI  DANGČIAI

VIDINIAI  DIFUZORIAI

VALDIKLIAI

Antracitinis dangtis Baltas dangtis

Standartinis Comfort Akustinis
UV spinduliams atsparus 
plastikas
Plaunamas filtras

UV spinduliams atsparus 
plastikas
Išskirtinis dizainas
Papildoma garso izoliacija
Stiklinis arba plastikinis
Lengvai atidaromas ir 
uždaromas
Plaunamas filtras

UV spinduliams atsparus 
plastikas
G2 ir G3 klasės filtrai
Padidina garso sugertį iki 9 dB
Lengvai atidaromas ir 
uždaromas
Plaunamas filtras

Universalus Smart Comfort Touch Air Comfort

Dviejų klavišų jungiklis
Integruotas drėgmės 
daviklis

Membraninė klaviatūra
Integruoti temperatūros ir 
drėgmės davikliai
Automatinė apsauga nuo per 
drėgno/šalto oro patekimo į 
patalpas
Vasaros, nakties bei 
intensyvaus vėdinimo režimai

Lietimui jautri klaviatūra
Integruoti temperatūros ir 
drėgmės davikliai
Galimybė integruoti CO2 daviklį
Gali valdyti visus Lunos 
įrenginius vienu metu
Vėdinimo programų sudarymas

LUNOS LIETUVA

@LUNOSLIETUVA
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