
Monteringsanvisning 
 Desentralt ventilasjonssystem med varmegjenvinning 

Type ego 
- Denne veiledningen videreleveres til bruker - 
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Om denne veiledningen 

• Les denne veiledningen i sin helhet før motering påbegynnes! Følg alltid de generelle
sikkerhetsrådene og henvisninger til symboler med notater i teksten.

• Denne veiledningen skal overleveres til brukeren (leietaker, eier, eiendomsforvalter, etc.) etter at
installasjonen er sluttført.

Symboler i denne veiledningen 

Dette symbolet advarer om fare for skade 

Dette symbolet advarer om fare for skade fra elektrisk strøm 

Sikkerhetsanvisninger 

Advarsel! Ved alt monasjearbeide på ventilasjonsutstyret skal nettspenning være frakoblet, 
(med allpolig brudd). Ventilasjonsutstyret er elektrisk isolert i beskyttelsesklasse II, (Kl.II) også 
omtalt som „Dobbeltisolert“. 

OBS! Elektrisk tilkobling til nettspenning, (220 Volt AC),  skal gjøres av autorisert personell. 

OBS! Utstyret skal ikke betjenes (eks. filterbytte, renhold) av barn eller personer som grunnet 
fysisk, sensorisk eller mentale evner, uerfarenhet eller uvitenhet, ikke er i stand til å betjene 
utstyret på en sikker måte. Barn bør ikke leke med ventilasjonsutstyret. 

Tekniske data 

Strømtilførsel, nettspenning 220 Volt, 50 Hz 
Driftspenning, ventilator: 12 Volt DC 
Kapslingsgrad, (IP-klasse): IP 22 
Luftvolum: 5; 10; 15; 20 m³/h i gjenvinningsmodus, 45 m³/h i avtrekksmodus 

Disposal 

Husk å kildesortere emballasjeavfallet.  
Følg lokalt regelverk for kildesortering ved avhending. 
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Målskisse (alle mål i mm) 

Plassering 
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Driftsområde 

Temperaturområde: - 15°C til + 40°C 
Ventilatorenheten kan benyttes ved innendørs relativ luftfuktighet opp til 65%. Det kan forekomme små 
kondensansamlinger i fyringssesongen. Hvis overskridelse av grensene for driftsområdene skulle 
forekomme skal enheten slås av og innvendig deksel lukkes. Frisk luft kan så tilføres ved å åpne vinduer. 

ego 

* minimum  **  Større lengder mulig Mål i mm 

Minsteavstander til vegg og andre komponenter i omgivelsene To vifter er i drift i ego, alltid i 
motsatt retning (i varme-
gjenvinningsmodus), og sørger for 
samtidig avtrekk og tilførsel av luft .. 

Minsteavstand til vegg eller andre 
komponenter i omgivelsene må 
ivaretas, for å sikre uhindret 
luftstrøm uten uønsket blanding av 
tilført og uttrukket luft. 
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Emballasjeinnhold 

Kontrollér at leveransen er komplett og uten skader! 
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Monteringsrør 

ego– vifteenhet for innskyving i rør 

Utvendig kapsling 

+ tilhørende skruer 

Rørdiameter Dutv 160 mm 

Beskyttelsesdeksel 

Deksel 

Filter 

Innvendig 
kapsling 

Stengeplater (2x) 

Varmevekslerenhet med 
motor 

2 stk EPP adapter 
(montert) 

Ekstra  EPP adapter 

Deksel 

Utvendig underdel 
av kapsling 

Innvendig kapsling med varmevekslerenhet og adapter

Montasje — Monteringsrør 

Lag åpning i yttervegg for 
rørinstallasjon (f.eks ved 
kjerneboring, bordiameter 162 mm). 

Forkort røret etter behov til ønsket 
lengde. Påse at det er god tetting 
mellom rørets ytre del og veggen, 
(etter at røret er satt inn og rørender 
flukter med veggoverflater). 

Røret festes/tettes mot vegg med 
f.eks. montasjelim. Ved montering i
trevegg anbefales mansjett for å 
tette mot vindsperre.  

Sluttfør innvendig og utvendig 
pussing/sparkling. 
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Forbered kabling for ventilatorenhet i 
angitt område.  
(f.eks J-Y (ST9Y4x2x0,8) 
Kabellengde ca 100-120 mm. Benytt 
medfølgende boremal! 

4.6 cm 

3.
9 

cm
 

Kjerneboring / 
innstallasjonsrør 

Område for 
apparat-
kabler. 

3 



Montasje – Elektrisk installasjon og elektrisk tilkobling 

Forsiktig! Alt monteringsarbeide for ventilasjonssystemet skal kun gjøres ved allpolig frakoblet nettspenning!  
Før tilkobling av ventilator til nettspenning skal alle tilkoblingsleder gjøres spenningsfrie! (frakobles nett med minst 
3 mm kontaktåpning, f.eks. allpolig frakobling med elektrisk sikring). 
Strømtilsførsel til ventilasjonssystemet skal gjøres via forskriftsmessige elektrisk vern! 

Elektriskt tilknytning til nettspenning skal utføres av autorisert personell! 
Tillegg av installasjoner og elektriske komponenter i dette ventilasjonssystemet tillates ikke. 

Sikkerhetsanvisninger 
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Styring kan gjøres med 
Universalstyring 5/UNI og  
Komfortstyring TAC.  
For disse  gjelder de tilsvarende 
installasjonsanvisninger.  
 
Velg først plassering av 
bryterpanel. Trekk frem kabler. 
Legg nettkabel for strømtilførsel til 
nettdelen (eks. 3x1,5mm2).  
Forøvrig vil et lavere tverrsnitt 
være tilstrekkelig f.eks. J-Y(ST)Y 
4 x 2 x 0.8) og kabler til 
ventilatorer ( e.g. J-Y(ST)Y 4 x 2 x 
0.8).  
 
Bryter og tilkoblinger utføres i 
henhold til koblingsskjemaet 
nedenfor. 
. 

 * Med nettdel 5/NT18 (18 Watt): max. 2 ego 
   Med nettdel 5/NT60 (60 Watt): max. 5 ego 
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Viktig! 
Kodebryter innstilles 
på ønskede 
funksjoner, i henhold  
til tabell på side 6. 
Andre innstillinger 
for kodebryter tillates 
ikke og fører til 
feilfunksjoner. 

Serie bryter 5/W2U 
Sett forfra 

Universal– 
styring 

 

grå 
rød 
sort 

rød 
blå 
lilla 
rød 
blå 
lilla 

W1       W2 

+ 12V 

- 

TAC (eventuelt)) 

Elektrisk tilkobling av ego til Universalstyring 5/UNI og ekstern nettdel 

+ 
- 
Sx 

+  -  S1 +  -  S2 

Ventilator 1 Avtrekk/Tilførsel              Andre enheter* 

Koblingsboks 

Bryter Strømforsyning om 
denne plasseres 
under bryter, eller 
kabel til bryter. 
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Innstilling av kodebryter for program og volumtrinn 

Kode-
bryter- 
Stilling 

Ventilator 
type 

Funksjons-
beskrivelse 

    Kort dobbeltklikk 
på bryter W 2 

   Bryter1 
AV 

Bryter 1  
PÅ 

Bryter 1 
AV 

Bryter 1  
PÅ 

 

   Bryter 2 
AV 

Bryter 2 
AV 

Bryter 2 
PÅ 

Bryter 2 
PÅ 

 

9 ego AV, tretrinns AV 5m³/h 10 m³/h 20 m³/h Sommer 
ventilasjon 

A ego Firetrinns 5 m³/h 10 m³/h 15 m³/h 20 m³/h Sommer 
ventilasjon 

B ego Tretrinns og avtrekk 5 m³/h 10 m³/h 20 m³/h 45 m³/h 
(avtrekk) 

Sommer 
ventilasjon 

C ego AV, totrinns og 
avtrekk 

AV 5 m³/h 10 m³/h 45 m³/h 
(avtrekk) 

Sommer 
ventilasjon 

Program og luftvolumer 

Bemerk:   
Lysdioden peker oppover og 
plasseres i rund åpning på 
undersiden av bryteren levert av 
LUNOS.  
Kontrollér åpning og plassering av 
lysdiode hvis det benyttes andre 
typer brytere.  

Varsel om filterbytte (rød lysdiode) tilbakestilles ved et kort av/på klikk (innenfor 3 sekunder)  
på bryter W1, uavhengig av programvalg. 

Installasjon av lysdiode i bryteren for styring 5/UNI 

Lysdiode 

 

gul 

hvit 

 
rød 
grå 

KNX kabel 

L1.A 

L1.B 

L2.A 

L2.B 

bl rd li 

 ego ventilator 1                  ego ventilator 2 

   LUNOS-KNX-Styring 

bl 
rd 
li 

bl 
rd 
li 

bl 
rd 
li 

bl 
rd 
li 

+  -  S1 +  -  S2 +  -  S1 +  -  S2 

L1.A 

L1.B 

L2.A 

L2.B 

Elektrisk tilkobling av ego (2 enheter) til 
LUNOS-KNX-styring 



Montasje – Innmontering av ventilator og innvendig deksel  
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Bruk medfølgende bormal for å 
bore festehull for innvendig 
ventilatorramme. Bruk om 
nødvendig medfølgende 
ekspansjonsplugger.  
  
OBS.:  
Påse at montering skjer som vist 
med markeringen „OPP“. Avvik 
fra dette tillates ikke av 
strømningstekniske årsaker! 
 

Bordiameter: 6mm 

Fjern beskyttelsesdeksel. Forkort 
EPP-adapteret til samme lengde 
som monteringsrøret. 
 
Hvis rørets lengde overskrider 
500mm monteres ytterligere EPP-
adaptere!  
 
 

 
Skyv inn vifteenheten med 
innvendig ventilatorramme, 
varmeveksler og EPP-adapter i 
monteringsrøret. 
 
 

1 

2 

3 

OPP 

Kabel for 
tilkobling 
 

 
Bormal 

Plassering av 
festeskruer (4x) 

Samme 
lengde 

Innvendig 
Monteringsrør 

Forkortes her 

Varmeveksler-
enhet 

EPP-
Adapter 

Beskyttelses- 
deksel 

Tilkoblingskabel 
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Kabelen trekkes gjennom 
gummigjennomføringen i innvendig 
ventilatorramme til koblingsfeltet.  
 
Fest innvendig ventilatorramme til 
veggen med de medfølgende skruer.  
 
 

Ventilatorenheten kobles til! 
(Se koblingsskjema på side 5) 

 
Montér dekselet for koblingsfeltet, og 
plassér stengningsplatene oppå! 
 
Sett inn filterne og klips dekselet på 
plass. 
 
 

4 

5 

6 

Gjennomføring 

Tilkoblingskabel 

Skruer (4x) 

+  - S1 + - S2 

Strømtilførsel     Gjennomføring 

Filter 

Deksel 

Innvendig 
ventilatorramme 

Deksel for 
koblingsfeltet 

Stengningsplater 
(2 stk) 
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Montering — Utvendig festeramme  

Stenging av innvendig ventilatorramme 

Bruk bormalen og bor feste-
hullene. Benytt 
ekspansjonsplugger etter behov, 
og i samsvar med veggmateriale. 
(Se også „Montering av inn-
vendig ventilatorramme“, figur 1) 
 
Plassér utvendig festeramme 
mot EPP-adapter som viste i 
figuren. 
 

Montér utvendig festeramme 
med de medfølgende skruer.  
Plassér utvendig deksel på 
festerammen. 
 
 

 
Den innvendige 
ventilatorrammen kan avstenges 
ved behov med de magnetiske 
stengeplatene: Plassér 
stengeplatene på innsiden av 
gitterne, med rød side utover. 
Sett på plass innvendig deksel.  
 
 

7 
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Baksiden av utvendig festeramme 

EPP adapter  
(i røret) 

Innsettes som vist! 
Bare vertikal plassering av senterstolpen 

tillates! 

Cover 

Skruer (4 stk) 

Utvendig 
festeramme 

Deksel 

Stengeplater montert i stengt 
stilling 

Oppbevaring av 
stengeplater 

      Dato for filterbytte:                Neste forventede filterbytte:                 Montert filtertype: 

Notater om utførte filterbytter: 

Filterskifte eller rengjøring 

Når filteret er forurenset (tett)
varsles dette ved at lysdioden 
under bryterdekslet på 
Universalstyringen begynner å lyse 
vedvarende rødt. 
Ventilatorens innvendige deksel tas 
av og filteret fjernes. Nytt eller 
vasket filter settes inn 
(standardfilter kan f.eks vaskes i 
oppvaskmaskin).  Innvendig deksel 
settes tilbake på plass. 
 
Ventilatoråpningen må ikke 
tildekkes eller tettes igjen. 
Tilbakestilling av filtervarsling 
gjøres ved å trykke raskt en gang 
av/på for bryter W1.  
 
Varsling om filterbytte for TAC eller 
KNX er beskrevet i de tilhørende 
betjeningsanvisninger. 

Cleaning 

        Ved behov, tørk av innvendig deksel og ramme med en tørr eller lett fuktet klut. 
Filterskifte og rengjøring av ventilatorenhet bør ikke utføres av barn eller personer som grunnet 
fysiske, sensoriske eller mentale evner, uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å utføre dette 
på en sikkerhetsmessig betryggende måte. 

Additiona/Spare parts 

Deksel Filter 

Filter G3 type 9/FEGO-3R, 4-pakning        Bestillingsnr.:  039 998 
Pollenfilter type 9/FEGO-P 4-pakning        Bestillingsnr.:  039 982 
EPP-adapter type 2/AD 160         Bestillingsnr.:  039 965 
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Lysdiode for filtervarsling, bak 
bryterdeksel 
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Radontiltak AS
Forksningsveien 1B
0373 Oslo

Tlf.: 22 699 200

post@radontiltak.org

www.radontiltak.org

Notater 


