
BUDUJEMY DOM 9/200942

Artyku  promocyjny

Lunos to niemiecka firma znana z nowator-

skich i nieszablonowych rozwi za . Wszystko 

zacz o si  ju  w latach 50.–60. ubieg ego wie-

ku, kiedy po raz pierwszy stworzono system 

pasywnej wentylacji do szafek kuchennych 

wentylowanych z zewn trz. Z up ywem lat 

Lunos sta  si  jednym z wiod cych producen-

tów wentylacji mieszkaniowej na wiecie. 

System wentylacji mieszkaniowej 

SILVENTO to przede wszystkim nowoczes-

na wentylacja, kontrolowana pomiarem wil-

gotno ci. Po raz pierwszy zastosowano w niej 

czujnik wilgotno ci i temperatury do sterowa-

nia wydajno ci  wentylatorów wyci gowych. 

Takie rozwi zanie idealnie dostosowuje ilo

usuwanego powietrza, do warunków panu-

j cych w pomieszczeniach. Wydajno  wen-

tylatorów zwi ksza si  lub zmniejsza propor-

cjonalnie do warto ci zmierzonej wilgotno ci 

wzgl dnej oraz temperatury powietrza. 

Ciche urz -

dzenie to 

ogromny 

komfort dla 

ludzi prze-

bywaj cych 

w jego otocze-

niu. W wen-

tylatorach 

SILVENTO 

zoptymalizowano silnik oraz przeprojektowa-

no wirnik, poprawiaj c w ten sposób jego geo-

metri , dzi ki czemu powsta y jedne z naj-

cichszych wentylatorów na wiecie, ledwie 

s yszalne przez cz owieka. Dla „wentylacji 

podstawowej”, czyli dla wydajno ci 30 m3/h 

poziom ci nienia akustycznego wynosi zaled-

wie 26 dB(A). 

Warto równie  zwróci  uwag  na wymiar 

ekonomiczny prezentowanych urz dze . Ceny 

energii elektrycznej ci gle rosn , st d po-

bór mocy urz dzenia, które zamierzamy ku-

pi , pe ni dzi  istotn  rol . W przypadku no-

wej serii wentylatorów Lunos pobór mocy jest 

wr cz imponuj cy – wynosi zaledwie 3,5 W 

dla wydajno ci 30 m3/h, 9,5 W przy 60 m3/h. 

Przy maksymalnej wydajno ci 100 m3/h pobór 

mocy wynosi 36,5 W.

SILVENTO to równie  wygoda dla jego 

u ytkowników. Do tej pory trzeba by o pami -

ta  o tym, eby samodzielnie prze czy  usta-

wienia wentylatora w zale no ci od pory roku, 

teraz urz dzenie robi to za nas. W najbardziej 

zaawansowanych wentylatorach SILVENTO, 

a wi c modelach z rozszerzeniem FK, prze -

czanie pomi dzy trybami lato/zima odbywa 

si  automatycznie. Latem pozwala zaoszcz -

dzi  energi , dzi ki samoczynnemu dostoso-

waniu pr dko ci obrotowej wentylatora do naj-

ni szego poziomu, natomiast w pozosta ych 

porach roku ponownie przywraca sterowanie 

pomiarem wilgotno ci. Modele te wyposa one 

s  równie  w diod  LED, która informuje nas 

o konieczno ci wymiany filtra oraz pokazuje, 

jaki jest status pracy wentylatora.

Przy projektowaniu nowych wentylato-

rów, przed niemieckimi in ynierami posta-

wiono jeszcze jeden wa ny cel, a mianowicie, 

eby SILVENTO by o kompatybilne ze starszy-

mi modelami tego producenta. Bez problemu 

mo e s u y  jako zamiennik dla dotychczas 

pracuj cych wentylatorów, np. typu Skalar. 

Mo na wymieni  samo urz dzenie, pozosta-

wiaj c i ponownie wykorzystuj c puszk  pod-

tynkow  od wcze niej zamontowanego wen-

tylatora. 

Obudowa SILVENTO jest uniwersalna 

i mo e by  zamontowana w dowolnej pozy-

cji. W puszce podtynkowej wylot powietrza 

jest mocowany jednym ruchem z boku lub 

z ty u.

Urz dzenia z serii SILVENTO zosta y tak 

zaprojektowane, aby ich wygl d nie rzuca  si

w oczy osobom przebywaj cym w pomiesz-

czeniu, przy jednoczesnym zachowaniu stylo-

wego charakteru urz dzenia. Wlot powietrza 

znajduje sie z ty u urz dzenia, dzi ki czemu 

nie s  widoczne jakiekolwiek lady zabrudze .

Wentylatory SILVENTO wyst puj  rów-

nie  w wersji 3-biegowej, z czujnikiem ruchu, 

z funkcj  opó nienia maksymalnej wydajno-

ci, timerem lub interwa em. 

Wszelkich informacji nt. SILVENTO udzie-

laj  handlowcy firmy IGLOTECH.  Zach camy 

do sk adania zapyta  i odwiedzenia oddzia-

ów firmy, znajduj cych si  na terenie ca ej

Polski. 

Krzysztof Szczygie

kierownik sekcji wentylacji 

KOMFORT, CISZA i OSZCZ DNO  ENERGII to najwa niejsze cechy wy-

ró niaj ce nowe urz dzenie SILVENTO, wyprodukowane przez firm  Lunos, 

polecane do obiektów mieszkalnych. Pomimo, i  na rynek zosta o wprowa-

dzone w maju br., cieszy si  ju  ogromnym powodzeniem w ród u ytkow-

ników.
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