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Ide  zastosowania systemu wentylacji Lunos 

jest dostarczenie powietrza do pomieszcze

w sposób kontrolowany z zachowaniem odpo-

wiedniej wilgotno ci.

Wcze niej, wie e powietrze by o zasysa-

ne przez szczeliny w oknach i w drzwiach. 

Obecnie stosowane technologie budowlane 

charakteryzuj  si  wysokim poziomem szczel-

no ci, niezale nie od tego czy jest to nowy bu-

dynek, czy po renowacji. 

W pe ni wydajna wentylacja okienna pozba-

wiona niepotrzebnych strat energii jest trud-

na do osi gni cia dla konsumenta. Zazwyczaj 

jest zbyt du o lub zbyt ma o wydajna i w obu 

przypadkach nieprawid owa. wie e powie-

trze zatem potrzebuje nowych dróg doj cia. 

LUNOS oferuje to w formie systemu wentyla-

cji mieszkaniowej, która dostarcza czyste po-

wietrze, regulowane wed ug potrzeb, i która 

szybko i dyskretnie przenosi zanieczysz-

czone powietrze na zewn trz. Jednocze nie, 

utrzymuje niski poziom wilgotno ci i nie daje 

szans przetrwania ple ni i roztoczom. Osoby 

z alergi  mog  wreszcie oddycha  swobodnie. 

Dzi ki wydajnie filtruj cej wentylacji zanie-

czyszczenia pozostaj  za drzwiami. Podobnie, 

ha as uliczny nie przedostaje si  do mieszka-

nia, dzi ki efektywnej izolacji akustycznej. 

System LUNOS wpuszcza do domu tylko to, 

co dobre w rodowisku i osi ga to na w a ci-

wym poziomie: czujemy si  dobrze tam, gdzie 

wilgotno  powietrza nie przekracza 50% r.h., 

a osoby i budynki pozostaj  zdrowe. Dlatego 

te  kontrola systemu LUNOS odbywa si

w oparciu o poziom wilgotno ci.

Zadaniem wentylatorów wyci gowych 

jest praca ci g a 24 godziny na dob  7 dni 

w tygodniu przez ca y rok. Sta y obieg po-

wietrza odbywa si  przy minimalnej wydaj-

no ci. Pomiar wilgotno ci odbywa si  przy 

wentylatorze. Dzi ki takiemu rozwi zaniu 

mierzona jest realna wilgotno  powietrza, 

które przeby o drog  przez wszystkie po-

mieszczenia. W zale no ci od zmierzonego 

poziomu wilgotno ci wentylator dostosowu-

je automatycznie swoj  wydajno  w zakre-

sie kilkustopniowym, pracuj c z odpowied-

ni  do sytuacji wydajno ci  a  do uzyskania 

50% wilgotno ci wzgl dnej, najbardziej 

komfortowej dla u ytkownika.

Tryb zimowy
Pomiar wilgotno ci jest w czony (zasada 

dzia ania zosta a opisana powy ej). Praca sys-

temu LUNOS w okresie grzewczym oszcz dza 

do 20% kosztów uzyskania energii cieplnej, 

gdy  ciep e powietrze z grzejników unosz c

si  do góry zabiera ze sob  powietrze zasysane 

przez nawiewniki, a wymuszony obieg powo-

duje szybsze i równomierne rozprzestrzenia-

nie si  ciep a po wszystkich pomieszczeniach. 

Dzi ki temu rozwi zaniu urz dzenia grzew-

cze pracuj  krócej. W celu przewietrzenia po-

mieszcze  poprzez otwieranie okna u ytkow-

nik traci bezpowrotnie bardzo du o ciep a. 

W przypadku systemu LUNOS nie mamy do 

czynienia z taka sytuacj .

Tryb letni
Pomiar wilgotno ci jest wy czony. W try-

bie letnim wentylator pracuje stale z mi-

nimaln  wydajno ci , a w przypadku 

u ytkowania po-

mieszczenia mo-

emy uruchomi

wentylacj  g ówn  o wydajno ci 60 m3/h np. 

wraz z o wietleniem.

Zastosowanie systemu wentylacji miesz-

kaniowej LUNOS sterowanej pomiarem wil-

gotno ci gwarantuje u ytkownikom ci g

wentylacj  bez przeci gów i zanieczysz-

cze , utrzymywanie poziomu wilgotno ci 

na najbardziej komfortowym dla u ytkow-

nika i jego domu poziomie. System chroni 

nas przed wilgoci , ple ni , py kami, roz-

toczami i ha asem tworz c nieprzerwalnie 

komfortowy klimat. Nasz dom „oddycha”.

W sk ad systemu wchodz  jak ju  wspo-

mniano nawiewniki i wentylatory wyci gowe.

Wszyscy czujemy si  lepiej kiedy nie do-

ciera do nas ha as z zewn trz, a tak dzie-

je si  kiedy rozszczelniamy lub otwieramy 

okna. Nawiewniki systemu LUNOS dzi ki 

specyficznej budowie izoluj  nas od ród a

ha asu pomniejszaj c go nawet o 52 dB.
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Zadaniem wentylatorów wyci gowych jest praca 

ci g a 24 godziny na dob  7 dni w tygodniu przez 

ca y rok. Sta y obieg powietrza odbywa si  przy 

minimalnej wydajno ci. Pomiar wilgotno ci odby-

wa si  przy wentylatorze. Dzi ki takiemu rozwi -

zaniu mierzona jest realna wilgotno  powietrza, 

które przeby o drog  przez wszystkie pomieszcze-

nia. W zale no ci od zmierzonego poziomu wil-

gotno ci wentylator dostosowuje automatycznie 

swoj  wydajno  w zakresie kilkustopniowym, pra-

cuj c z odpowiedni  do sytuacji wydajno ci  a  do 

uzyskania 50% wilgotno ci wzgl dnej, najbardziej 

komfortowej dla u ytkownika.


