
Ett unikt driftekonomiskt aggregat med integrerad uteluft- och 
frånluftvärmepump och effektiv återvinning.

Automatisk komfortkyla sommartid.

Inbyggd värmepump och kylmaskin. Ingen utomhusdel på 
ytterväggen. Alla komponenter internt monterade.

Mycket kompakt aggregat som monteras genom ytterväggen.
Kan monteras i alla byggskeden.

Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen.

Lös pekskärm med färggrafik.

Kontroll och styrning över internet med egen molnettjänst. Ställ 
om temperaturer, luftflöden och mycket mer i den egna datorn. 
Inbyggt 4G modem och nätverksanslutning.

Låga interna tryckfall och god aerodynamik ger lågt ljudvärde 
och ekonomisk drift.

TILLSKOTTSVÄRME
Aggregatet är utrustat med en integrerad värmepump på 

nominell effekt 11.2 kW som är avsedd att sköta 

grundvärmen i lokalerna. Förvärmebatteri 2 kW. Som extra 

tillskott nns ett eftervärmningsbatteri på 6 kW, eller ett 
vattenbatteri på 7.8 kW (55/40°C). Överhettningsskydd på 
elbatterierna och frysskydd på vattenbatteriet.

KYLA
Den inbyggda värmepumpen reverseras sommartid 
automatiskt och levererar komfortkyla till lokalerna. Kyleffekt 
10.0 kW. Funktionen kan stängas av.

TEKNISKA DATA  KUBEN 2100 MDX vatten

Luftmängd:
3Normalfart  450 l/s (1620 m /h) 100 Pa
3Forceringsflöde  550 l/s (1980 m /h) 100 Pa

Tillskottsvärme:
Värmepump  nom 11.2 kW (max 14.0 kW)

Förvärme   2 kW

Eftervärme   7.8 kW, 55/40 C

Eldata:
Anslutning  1-fas, 230 V, 10 A

Tilluftsfläkt  715 W, 230 V, 3.2 A, EC

Frånluftsfläkt  715 W, 230 V, 3.2 A, EC

Värme-   Motströmsvärmeväxlare

återvinning:  Återvinning > 80%.

Ljudnivå:  450 l/s (100 Pa), 35 dB(A)

   550 l/s (100 Pa), 38 dB(A)

Kanalanslutning:  Spiroanslutning Ø 315 på tilluft- 

   och frånluftsanslutningen. 

Färg:   Vit pulverlack.

Mått:
Aggregat  Höjd 2624 mm inkl sockel

   Bredd 1650 mm

   Djup  1014   mm inkl dörr

    + dörrar 50 mm

Sockel   Höjd 122   mm
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STANDARDUTRUSTNING
Direktdrivna, energisnåla EC-äktar på till- och frånluften.
Värmeväxlare av motströmstyp. 
Temperaturverkningsgrad > 80%.
Tät utan överföring mellan till- och frånluft.
Automatisk avfrostningsfunktion med förvärme/bypass.
Steglös hastighetsreglering med forcering.
Tillufttemperaturreglering eller frånlufttemperaturreglering.
Automatisk bypass funktion.
Inbyggd el- och reglercentral.
Inbyggt trådlöst 4G modem.
Lös pekskärm med färggrak.
Filter F7/M5. Påslter med mycket god lterekonomi.
Tidkanal med automatisk sommartidsfunktion.
Tillskottsvärme el eller vatten.
Förvärme och eftervärme.
Integrerad värmepump och kylmaskin.
Ingen utomhusdel.
Yttre uttag för extern nätverksanslutning.
Lös pekskärm för väggmontage med färggrak.
Forceringsmöjlighet i displayen för vädring.
Programmerbar larmlista.
Stora loggningsmöjligheter.

TILLVAL
Spegelvänt utförande.
Vattenvärme från fjärrvärme eller annan värmekälla.
Inbyggd varmvattenberedare och inbyggd radiatorslinga.
Tilluftlter F8.
Valfritt styrfabrikat.
Kanalsats. Komplett sats med isolerade kanaler, böjbara rör 
och detaljer för ett komplett montage.
Närvarogivare för start eller forcering.

2CO  -givare för start eller forcering.
Frånluftsdämpare och tilluftsdämpare.

KUBEN 2100 MDX vatten



 

   Det finns möjlighet att vid lägre takhöjder få aggregatet
   i  totalhöjden 2574  (sockelhöjd 72 istället för 122).
   Vid ytterligare krav på lägre höjd kan sockeln uteslutas
   och ersättas med underlägg (tex fyrkantsprofil) 30 mm.
   Totalhöjden blir då 2532 mm.
 

 
ALTERNATIVA AGGREGATHÖJDER
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Kuben Ventilation förbehåller sig rätten att fritt ändra tekniska uppgifter utan föregående avisering.
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