
 

 

 

RA 15-60, den nya radialfläkten 
             Lämplig i kombination med LUNOS balanserade  

 

 

>Ventilgaller med insektsskydd 

>Radialfläkt med 
tryckhölje  

 

>Stjärnformad ljudisolering 
 för behagligare och lägre 
ljudnivå 

>Ställbar innerkåpa 
med tvättbart filter 

> Kan kombineras 
med ljuddämpningskåpa 9/IBS 

Den nya radialfläkten till LUNOS 160-serie: RA 15-60 



för 160 mm  
rör 

 

ventilationssystem, e2. 

 
 

 

 

 

160 

 
› Teknisk data: RA 15-60 

Flödesvolym 15-30-45–60 m3/h 
Effekt 0,6-7,2 W 
Motortyp EC-motor för anslutning till 

12 V styrning 
Specifik effekt 0,04-0,12 W/m3/h 
Spänning 12 V 
Ljudtrycksnivå 22–35 dB 
(på 1m avstånd) 
Ljudtrycksnivåskillnad ute-inne upp till 46 dB 
Fläktdonets diam. 153 mm 
(inkluderar ljudisoleringen) 
Minsta väggtjocklek 170 mm  
(med reducerad ljudisolering) 
Rörlängd (kan kapas) Ø 500 mm 
Kärnborr 162 mm 
Storlek, ventilkåpa                       180 x 180 mm 
Diam., ventilgaller D 180 mm 
Skyddsklass IP20 
 
TILLVAL  
Ljuddämpningskåpa 9/1BS: 250 x 250 mm, 
eller fasadelement LUNOtherm 
 

• Uppfyller RoHS- och WEEE-direktiven 
• Uppfyller EnEV- och DIN 1946-6 direktiven 
• Anpassad för lågenergihus 

Frånluftssystem, eller i kombination m LUNOS 
e2, det hybrida ventilationssystemet:  
RA 15-60 är universellt anpassningsbar 
 
Ny version för bostadsventilationen: Ingår i LUNOS 
frånluftsserie för bad, WC och kök, passar till 160-serien. 
Precis som AB 30/60 är den utrustad med en EC-motor och 
kan även installeras i LUNOS fasadelement LUNOtherm. 
 
Tillsammans med e2 är RA 15-60 och AB 30/60 idealiska för 
hybridventilation, i kombination med värmeåtervinning och 
denna frånluftsteknik resulterar det till minskade kostnader 
och bättre energieffektivisering. RA 15-60 kan även 
centraliseras i kanal. 

Lägsta ljudnivå: 
Tyst vid hög tryckuppbyggnad 

Radialfläktarna i LUNOS frånluftsserie är redan välkända. För 
första gången monterar vi nu ett radialt system i ett 160-rör. 
Därigenom kombineras de båda utförandenas fördelar: 
Radialfläktens tysta drift och konstanta tryck kombinerat med 
rörfläktens saneringsanpassade inbyggnadsmått. Dessutom ger de 
aerodynamiskt optimerade ventilbladen i kombination med 
ljuddämpningen i RA 15-60 har oanat låg ljudvolym vid drift, 
samt optimal dämpning av ljudet utifrån. 

Modernaste motorteknik 

Den nya radiella EC-motorn med tryckhölje ger RA 15-60 
en utomordentligt bra tryckkurva. 

Volymströmmen kan beroende på styrprogram ställas in i tre 
eller fyra steg (15, 30, 45 och 60 m3/h). 

Bästa effekt för miljön 

Med endast 0,04-0,12 W/m3/h omräknad effektförbrukning är 
RA 15-60 oöverträffat energieffektiv och ger på så sätt ett aktivt 
bidrag till miljövården och en mindre kostnad. 
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