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Že 50 let 
skrbimo za svež zrak

Zanesljivost in zaupanje

Kakovost je to, kar se obdrži skozi čas.
Začelo	se	je	z	inovacijo.	LUNOS	je	iznašel	prezračevalni	zidak	-	kot	pasivni	prezračevalni	sistem	za	kuhinjske	shrambe,	ki	
so	bile	prezračevane	od	zunaj.
V	letih	1950-60,	ko	je	vladalo	veliko	zanimanje	za	nove	in	praktične	stanovanjske	koncepte,	se	je	LUNOS-u	že	uspelo	
prebiti	med	najbolj	prepoznavne	proizvajalce	stanovanjskih	prezračevalnih	sistemov.	LUNOS-ove	trpežne	komponente	
so	začele	dosegati	znatno	izboljšanje	mikroklime	v	stanovanjih	in	tako	omogočile	zdravo	bivanje	brez	vlage.	Kontinuirano	
zagotavljanje	takšnih	rezultatov	je	uvrstilo	LUNOS	med	vodilne	partnerje	pri	novogradnjah	in	obnovah	objektov.

LUNOS je mnogo več kot le običajno prezračevanje.
Prezračevalni	sistemi	LUNOS	ustvarjajo	prijetno	in	čisto	prezračevanje	vseh	bivalnih	prostorov	in	zagotavljajo	suhe	stene	
brez	plesni.	Omogočajo	tudi	znatne	prihranke	pri	ogrevanju	–	ob	relativno	nizkih	investicijskih	in	obratovalnih	stroških.	Z	
izdelkom	LUNOS	sta	kakovost	in	varnost	zajamčeni.

LUNOS v Sloveniji

Z	vstopom	v	Evropsko	Unijo	se	 je	 tudi	 slovenska	zakonodaja	prilagodila	zahtevnim	evropskim	standardom.	Področje	
prezračevnja	je	bilo	v	Sloveniji	do	nedavnega	popolnoma	prezrto.	Kljub	številnim	težavam	investitorjev,	beležimo	prve	
vgradnje	kvalitetnih	prezračevalnih	sistemov	v	stanovanjske	in	poslovne	objekte	šele	v	zadnjih	nekaj	letih.
Do	leta	2010,	razen	nekaj	izjem,	je	bilo	mogoče	izbirati	le	sisteme	s	ponovnim	vračanjem	temperature	(rekuperacija),	ki	
so	precej	zahtevni	za	vgradnjo	in	omejeno	primerni	za	sanacije	starih	objektov.
LUNOS	v	Sloveniji,	od	začetka	leta	2010,	zastopa	podjetje	Lunos	d.o.o.,	ki	si	prizadeva	postati	pomemben	partner	tistih,	
ki	si	želijo	zase	in	za	naslednje	generacije	zagotoviti	varno,	ekonomično	in	zdravo	kulturo	bivanja.
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Z LUNOSOM
vaša hiša diha

V hiši kjer živijo štiri osebe, vsak dan izhlapi okrog 10 litrov vode (polno vedro).

Od kot pridejo škodljive snovi in vlaga?
Pohištvo,	preproge	in	barve	oddajajo	škodljive	vplive	v	prostoru,	ki	jih	običajno	ne	zaznamo	takoj.	V	nekaj	letih	pa	lahko	
vsi	ti	vplivi	nevarno	ogrozijo	naše	zdravje.	Vlažnost	zraka	prebivalci	ustvarijo	z	dihanjem,	prhanjem	ter	ostalimi	gospodinj-
skimi	aktivnostmi,	kot	so	pranje,	kuhanje	in	sušenje	perila.

Ustrezno prezračevanje je edini pravi način, da naše stanovanje zaščitimo pred vlago.

Kam z izrabljenim in odpadnim zrakom?
Zrak	lahko	vsrka	samo	omejeno	količino	vlage.	Količina	je	odvisna	od	temperature,	topel	zrak	je	absorbira	več	kot	hladen.	
Nevarnost	nastanka	plesni	je	torej	pogojena	s	spremembo	temperature	(hladnost	zunanjih	sten).
Neprimerna	bivalna	klima	ustvarja	 idealne	pogoje	za	rast	plesni	 in	gob,	ki	so	izredno	škodljive	pri	vdihovanju	in	resno	
ogrožajo	naše	zdravje.

Zrak, ki prihaja v stanovanje, je očiščen vseh prašnih delcev in ne povzroča alergij

Zaradi	varčevanja	z	energijo	so	danes	stavbe	dobro	 izolirane	 in	zatesnjene	s	kvalitetnim	stavbnim	pohištvom	(okna	 in	
vrata).	V	prostore	je	potrebno	dovajati	svež	zrak.	Če	bi	hoteli	stanovanje	pravilno	prezračiti,	bi	morali	vsaj	trikrat	na	dan	
za	petnajst	minut,	odpreti	vsa	okna	in	dopustiti,	da	v	stanovanju	nastane	prepih.	Slednje	je	popolnoma	nesprejemljivo	z	
vidika	racionalne	rabe	energije	(trenuten	padec	temperature),	kulture	bivanja	ter	vplivov	na	zdravje.

Iz stanovanja v celoti odvedemo slab zrak in z njim odvečno vlago
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Prezračevalni     sistem     LUNOS
                 Potrebam prilagojeno   prezračevanje stanovanja: Prava mera je odločilen faktor

Prezračevalni sistem LUNOS

Princip delovanja
Prezračevalni	sistemi	LUNOS	temeljijo	na	ustreznem	pretoku	zraka	v	
celotnem	bivalnem	območju.	 Ventilatorji	 prenašajo,	 glede	 na	 stopnjo	
vlažnosti	zraka,	izrabljen	zrak	iz	kopalnice,	kuhinje,	sanitarij	in	pralnice	
navzven	oz.	v	prezračevalne	 jaške.	Tako	nastane	v	stanovanju	majhen	
podtlak,	zaradi	katerega,	skozi	vhodne	enote	za	dovod	zraka,	priteka	
svež	in	filtriran	zrak	v	dnevne	sobe,	spalnice	in	otroške	sobe	ter	delovne	
prostore.	
Pretok	zraka	med	prostori	uravnavajo	vratne	 rešetke	 (običajno	vgra-
jene	v	kopalnicah)	ali	pa	 se	uporabi	originalni	LUNOS-ov	element	za	
pretok	zraka	med	sobami.

Svež	zrak	stalno	priteka	najprej	od	zunaj	v	 sobe,	nato	pa	v	prostore,	
opremljene		z	odzračevanjem	izrabljenega	zraka	(kuhinja,	sanitarije…).	
Vse	poteka	brez	hrupa	in	škodljivih	snovi	ter	brez	vetra	in	neugodnih	
vremenskih	vplivov,	kar	omogočajo	protiprepišna	varovala	in	omejitev	
volumna	zračnega	pretoka	v	vhodnih	enotah	ter	vgrajeni	dušilci	hrupa.

Protihrupna zaščita vam zagotavlja mir
S	prezračevalnimi	sistemi	LUNOS	zelo	enostavno	zadostimo	celo	naj-
bolj	zahtevnim	protihrupnim	predpisom	(raven	hrupa	IV-V).	Dokumen-
tirani	akustični	atesti	dokazujejo,	da	dosega	protihrupna	zaščita	LUNOS	
odlične	ocene	na	vseh	testiranjih.
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Prezračevalni     sistem     LUNOS
                 Potrebam prilagojeno   prezračevanje stanovanja: Prava mera je odločilen faktor

Poletno/reducirano obratovanje
Poletno	/	reducirano	obratovanje	(30	m3/h):	Regulacija	na	osnovi	zračne	vlage	je	
izklopljena.	Ventilator	deluje	 trajno	v	osnovnem	načinu	delovanja	 in	 zagotavlja	
minimalno	 izmenjavo	zraka.	Ta	stopnja	 je	potrebna	poleti,	ko	od	zunaj	priteka	
topel	 in	vlažen	zrak,	na	katerega	bi	regulacijski	sistem	odgovoril	z	nepotrebno	
močnim	 zračnim	 tokom.	 Isto	 stopnjo	 lahko	 uporabljamo	 tudi	 kot	 nočni	 način	
obratovanja.

Zimsko obratovanje z regulacijo na osnovi zračne vlage
Zimsko	obratovanje	(30	m3/h	-	90	m3/h):	Regulacija	na	osnovi	zračne	vlage	je	ak-
tivirana.	Kadar	relativna	vlažnost	izrabljenega	zraka	naraste	preko	50	%	relativne	
vlage,	se	delovanje	ventilatorja	prilagaja	z	ozirom	na	vlago,	v	okviru	delovanja	več	
stopenj	moči	pretoka	zraka,	dokler	odvečna	vlaga	ni	odstranjena.	Tako	se	dose-
že,	da	se	pravočasno,	v	zgodnji	fazi	porasta	vlage	volumski	pretok	zraka	le	malo	
poveča	in	se		vlaga	neopazno	odvede.	Ob	tem	se	ne	meri	le	vrednost	relativne	
vlažnosti,	temveč	tudi	trajanje	vnosa	vlage.

Prezračevanje po potrebi “Vklop”
Prezračevanje	po	potrebi	(60	m3/h):	Regulacija	na	osnovi	zračne	vlage	je	izkloplje-
na.	Volumski	tok	ventilatorja	na	tej	stopnji	ustreza	zahtevam	glede	prezračevanja	
kopalnic.	Poveže	se	 lahko	s	samostojnim	stikalom	oziroma	s	stikalom	za	vklop	
luči	v	sanitarnih	prostorih.	Upravljalni	elementi	se	lahko	namestijo	v	prostorih,	ki	
so	opremljeni	z	odzračevanjem	izrabljenega	zraka	ali	centralno.	Prezračevanje	po	
potrebi	je	lahko	povezano	s	stikalom	za	luč	v	kopalnici	ali	v	toaletnih	prostorih,	
medtem	ko	je	preklop	z	zimskega	na	poletno	obratovanje	za	vse	ventilatorske	
enote	lahko	centralen.

Toliko zraka, kot je potrebno - nič več in nič manj: 
Regulacija prezračevanja v skladu s potrebami

S	prezračevalnimi	sistemi	LUNOS	uporabnikom	ni	potrebno	več	skrbeti	za	
prezračevanje.	V	vseh	letnih	časih	je	zagotovljen	svež	in	zdrav	zrak.
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REŠITVE za
samostojne hiše

Samostojne hiše

ALD–R 110
Zunanji	 dovod	 zraka	 Ø100	
mm	 s	 protiprašnim	 filtrom,	
protiprepišno	zaporo	 in	dušil-
cem	zvoka.	V=10m³/h

ALD–R 160
Zunanji	 dovod	 zraka	 Ø100	
mm	 s	 protiprašnim	 filtrom,	
protiprepišno	zaporo	 in	dušil-
cem	zvoka.	V=30m³/h

ALD 36,5
Zunanji	 dovod	 zraka	 s	 proti-
prašnim	 filtrom,	 protiprepi-
šno	zaporo	in	dušilcem	zvoka.	
V=24m³/h

LUNOtherm
Zunanji	 dovod	 zraka,	 integri-
ran	 v	 fasadni	 element	 z	 nevi-
dno	rešetko	od	30-100m³/h

Silvento 3/AP
Nadometno	ohišje	 za	 ventila-
torsko	 enoto	 za	 montažo	 na	
steno.	
Ventilatorska	 enota	odvaja	 iz-
rabljen	zrak	v	tuljavo	ali	 skozi	
zunanjo	steno.
Volumenski	tok	30-100m³/h
Poraba	el.	energije	5,4	W

Silvento KL
Ventilatorska	 enota	 z	 vgraje-
no	kontrolo	vlage,	ki	deluje	 v	
odvisnosti	 od	 temperature	 v	
prostoru.	 Avtomatska	 regu-
lacija	 hitrosti	 za	 dovod	 zraka	
V=30-100m³/h
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REŠITVE za
večstanovanjske hiše

Večstanovanjske hiše

Silvento 3/UP–R, 3/
UP–A
Podometno	 ohišje	 za	 ventila-
torsko	 enoto	 za	 montažo	 na	
steno	 ali	 v	 strop.	 Odvaja	 iz-
rabljen	zrak	v	tuljavo	ali	 skozi	
zunanjo	steno.
Volumenski		tok	30	-	90m³/h
Poraba	el.	energije	5,4	W

LUNOMAT–F
Centralni	 ventilatorski	 sistem	
za	 montažo	 v	 vmesne	 stene,	
omare	 ali	 strope.	 Odzračuje	
največ	tri	prostore.
Volumenski	tok	30	-	100m³/h
Poraba	el.	energije	5,4	W
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Standardi in smernice, prednosti in stroški
Kdor regulira prezračevanje, uživa številne prednosti

Sistem prezračevanja LUNOS v celoti ustreza nemškemu standardu EnEV in
slovenskemu pravilniku - PURES 2010
Zaradi	varčevanja	z	energijo	zakonodaja	zahteva,	da	morajo	biti	zgradbe	zatesnjene.	To	določa	tudi	nemška	Uredba	o	var-
čevanju	z	energijo	(EnEV	–	Energieeinsparverordnung)	in	slovenski	pravilnik	(PURES	2010),	ki	je	osnova	za	vse	izračune	
gradbenih	smernic	in	predpisov.

Lunosov	sistem	prezračevanja	zadovoljuje	vse	nemške	in	slovenske	standarde.

Sistemi	LUNOS	delujejo	skladno	s	potrebami	uporabnikov	in	so	krmiljeni	na	podlagi	vrednosti	zračne	vlage.	Glede	na	
vlažnost	izrabljenega	zraka	se	volumen	zračnega	toka	zvišuje	ali	znižuje.	Tako	so	prostori	prezračevani	le	toliko,	kolikor	
je	potrebno.

Sistem	LUNOS	je	optimalna	izbira	za	doseganje	standarda	nizkoenergetskih	objektov.

Programi za energetsko posodobitev zgradb so lahko subvencionirani
Preden	začnete	z	gradnjo,	se	pozanimajte	glede	subvencijskih	sredstev	ali	posojil	z	ugodno	obrestno	mero.	Gradnja	z	
LUNOS-om	se	izplača.	

Vsi sistemi LUNOS so atestirani s strani neodvisnih, od države priznanih institucij in imajo certifikate 
Nemškega instituta za gradbeno tehniko (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik) za uporabo v skladu z 
nemško Uredbo o varčevanju z energijo (EnEV).

Diagram	nazorno	prikazuje	
potencial	prihranka	s	
prezračevalnimi	sistemi	LUNOS,	ki	
se	krmilijo	na	osnovi	zračne	vlage.

1.	 potreba	po	prezračevalni	toploti	pri	pre-
zračevanju	 stanovanja,	ki	 je	 regulirano	v	
odvisnosti	od	zračne	vlage

2.	 potreba	 po	 prezračevalni	 toploti	 pri	
0,8-kratni	izmenjavi	zraka
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Gradnja z LUNOS-om se izplača

Kalkulacija	nam	jasno	prikazuje,	kakšne	prednosti	je	deležen	uporabnik	prezračevalnega	sistema	LUNOS	v	primerjavi	z	
ostalimi	sistemi.
Pri	praktično	enakih	obratovalnih	stroških	znatno	privarčuje	pri	investicijskih	stroških	in	pri	montaži.

Opomba:	Meritve	so	opravjene	v	kurilni	sezoni	2000/2001	za	stanovanje	v	velikosti	120m2	pri	zunanji	temperaturi	<15OC

Standardi in smernice, prednosti in stroški
Kdor regulira prezračevanje, uživa številne prednosti

Odločitev je vaša

Primerjava	investicijskih	in	obratovalnih	stroškov	med	sistemom	LUNOS	in	sistemom	s	ponovnim	vračanjem	toplote.

Ocenitev stroškov   

Večstanovanjska zgradba

Garsonjera (cca 35m2)
•	 V30-60
•	 ALD-R110
•	 Montažni	zagon	 cca 470 €

3-sobno stanovanje (cca 75m2)
•	 V30-60FK
•	 ALD-R160
•	 Montažni	zagon	 cca 1.000 €

Rešitev za posamezne prostore
•	 V30-60
•	 Vklop	 cca 230 €

Enodružinska hiša

Manjša hiša (cca 130m2)
•	 V30-60
•	 V30-60FK
•	 ALD-R160
•	 Montažni	zagon	 od 1,300 €

Večja hiša (nad 130m2)
•	 LUNOMAT-F
•	 V30-60
•	 V30-60FK
•	 ALD-R160
•	 Montažni	zagon	 od 1,700 €
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Kultura bivanja 
LUNOS

Prijeten občutek z visoko kakovostjo zraka

Prijeten občutek prenosa zraka z napravami LUNOS
Prijeten	občutek	v	dnevnem	prostoru	je	zelo	odvisen	od	položaja	in	kakovosti	naprav	prezračevanja.	Vse	vhodne	enote	
za	dovod	zraka	(ALD–R)	so	zato	opremljene	z	vetrnico	za	razbremenitev	tlaka	in	zasloni,	ki	zagotavlja	ugoden	pretok	
zraka,	da	se	zagotovi	razpršenost.	
Vstopni	zrak	se	segreje	takoj	ob	vstopu.	Idealen	položaj	za	ALD–R	enoto	je	ob	napravah	za	ogrevanje.
Kakovost	izbranega	merila	je	torej	ocena	tveganja	(DR)	v	simulacijah	TU	Dresden,	kot	je	prikazano	spodaj.
Za	te	simulacije	je	bila	izbrana	zunanja	temperatura	-5°C	(mrzle	zime)

ALD–R	je	na	idealni	poziciji	nad	radiatorjem,	pod	oknom.	Vstopni	zrak	se	tako	takoj	segreje	in	sprememba	temperature	
v	sobi	skoraj	ni	opazna.	

Primeri potovanja zraka in temperaturne spremembe v prostoru:
 

Scenariji	postavitve:
Simulacije	so	bile	izračunane	za	prazne	sobe.	V	praksi	je	v	sobah	tudi	pohištvo	ter	zavese,	kar	dodatno	pozitivno	vpliva	na	
potovanje	zraka	v	prostoru.
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Elementi 
sistema

SILVENTO Sesalni ventilatorji

Silvento Tip
Volumski 
pretok

Moč - poraba
Raven 
hrupa

Časovni 
zamik

Interval Inverzija
Senzor 

premika
Stopnja 
vlažnosti

V ali KL2 [m3/h] [W] [dB(A)] [min.] [h] [% r.H.]

30-60-100 30/60/100 4.9/10.5/36.5 24/35/44

30-60B 30/60 4,9/10,5 24/35 Da

30-60 FK 30/40/50/60 5,3/7,2/8,9/10,9 24/27/32/35 50	-	70

Rezultati praktičnih meritev, ki jih je izvedel nemški 
institut za gradbeno fiziko (Fraunhofer institut):

SILVENTO sesalni ventilatorji

V 30/60/100 V 30-60 V 30-60FK, KL2

SILVENTO ohišja za ventilatorje (nadometna in podometna izvedba)
3/AP 3/UP – R 3/UP – A
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Elementi
sistema

Elemeti za dovod zraka ALD–R

ALD–R 160   
Zunanji	dovod	zraka	s	
protiprašnim	filtrom,	
protiprepišno	zaporo	in	
dušilcem	zvoka.	
L:	 500	mm
Ø:	 160	mm
V:	 30	m³/h	pri	8	Pa
	 21	m³/h	pri	4	Pa
Dn,W:	52	db

 

ALD–R 110   
Zunanji	dovod	zraka	s	
protiprašnim	filtrom,	
protiprepišno	zaporo	in	
dušilcem	zvoka.
L:	 305-535	mm
Ø:	 110	mm
V:	 10	m³/h	pri	8	Pa
	 7	m³/h	pri	4	Pa
Dn,W:	48	db

 

ALD 36,5   
Zunanji	dovod	zraka	s	
protiprašnim	filtrom,	
protiprepišno	zaporo	in	
dušilcem	zvoka.
LxBxH: 
360x250x125	mm
V:	 24	m³/h	pri	8	Pa
	 18	m³/h	pri	4	Pa
Dn,W:	46	db

 

LUNOtherm    
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Zaključni fasadni 
elementi

Optimalne rešitve in vrhunski design

*	 Fasadne	rešetke	je	mogoče	naročiti	v	številnih	oblikah	in	izvedbah.	Pripo-
ročamo	uporabo	peskane	različice,	ki	se	ob	finalizaciji	objekta	pobarva	s	
fasadno	barvo.

**	 LUNOtherm	 je	v	bistvu	 izolativni	element,	 s	katerim	dosežemo,	da	 je	
dovod	zraka	 izveden	z	»nevidno«	rešetko.	Mogoče	 jo	 je	vgraditi	ob	ali	
nad	oknom	in	se	popolnoma	zlije	s	fasado.	Rešetke	je	mogoče	naročiti	v	
različnih	barvah.

	 LUNOtherm	element	je	mogoče	naročiti	v	različnih	debelinah,	odvisno	
od	izbire	izolacije	na	objektu.

1 RW 145 * 1 RW 180 * 1 W *

Fasadna rešitev z LUNOtherm brez toplotnih mostov **




