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Mycket låg ljudnivå tack vare låga interna tryckfall,
god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering.

Högeffektiv värmeåtervinning. > 80%.

Mycket kompakt aggregat som är avsett att placeras 
direkt i rummet. Monteras på ytterväggen. 

Enkel och snabb montering.
 
Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen.

Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.
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KUBEN 35 B

TILLVAL

Spegelvänt utförande.
Eftervärme, 1,0 kW.
Timer för forcering av flödet eller extra drifttid.
Närvarogivare för start och stopp.
Larmpanel, för extern placering. A- och B-larm
Kanalsats. Komplett sats med vitlackade kanaler, 
böjbara rör och detaljer för ett komplett montage. 
Aggregat och tillbehör i valfri kulör.
 

STANDARDUTRUSTNING
   
Energieffektiva steglösa EC-fläktar.
Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad
>80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.
Filter F7. Kassettfilter med mycket god filterekonomi.
Automatisk avfrostningsfunktion.

Steglös hastighetsreglering.
Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen.
Automatisk bypass funktion.
Inbyggd el- och reglercentral.

 

TILLSKOTTSVÄRME

Förvärme: elektriskt värmebatteri 1,0 kW.     
Temperaturreglering med termostatstyrning.  
Överhettningsskydd på elbatteriet.
Tillufttemperaturreglering. 
Eftervärme (tillval): Effekt 1,0 kW.
 
 

TEKNISKA DATA

Tillskotts elförvärme.  
 

   
 
Luftmängd:   
Normalfart  35 l/s (126 m³/h)  
Forceringsflöde 70 l/s (252 m³/h)  

Förvärme
Elvärme   1kW 

Eftervärme (tillval)
Elvärme  1 kW

Eldata:   
Elvärme  1 kW, 230V,  1-fas 10 A
    
Vattenvärme  230 V, 1-fas, 10 A
Tilluftfläkt  200-277VAC, EC, 1,25A.
Frånluftfläkt  200-277VAC, EC, 1,25A.

Värmeåter-  Motströmsvärmeväxlare 
vinning:  Återvinning >80%

Ljudnivå:  35 dB(A)   35 l/s (126 m³/h)  
   40 dB(A)   70 l/s (252 m³/h)

Kanalanslutning: Spirokanal Ø 160 på tilluft-   
   och frånluftanslutningen.

Färg:   Vit pulverlack.  

Mått:   Höjd 910 mm  
Aggregat  Bredd 600 mm
   Djup 330,5 mm inkl dörr
Dörr, avtagbar vid Djup 15 mm
intransport 
Aggregat utan dörr Djup 315 mm 
 
    
 



MÅTT, FUNKTION  

FUNKTION

Kuben 35 är avsett att mycket tyst ventilera ett rum, 
en liten lägenhet, ett kontor eller liknande.

Aggregatet som är mycket energieffektivt, med 
motströms-värmeväxlare och energisnåla EC-fläktar 
med hög verkningsgrad, placeras på insidan av 
ytterväggen.
 
Tilluft (frisk uppvärmd luft från aggregatet in i 
lokalerna), blåses in i toppen eller ansluts med en 
125 kanal och dras till sk "rena rum", sovrum, 
vardagsrum, kontor osv.

Frånluft (förbrukad varm luft från lokalerna in i 
aggregatet) sugs in i toppen eller ansluts med 125 
kanal från WC, dusch, pentry osv.

Uteluft (frisk, kall luft utifrån) ansluts med en 125 
kanal från ett kombidon på ytterväggen till 
anslutningen märkt "uteluft" på baksidan av 
aggregatet. 

Avluft (förbrukad luft, utan värmeinnehåll, från 
aggregatet ut i det fria) ansluts bak på aggregatet 
med 125 kanal som dras till ett kombidon på 
ytterväggen.

 

  Aggregatet kan specialbeställas i spegelvänt utförande.
 

 
MÅTTUPPGIFTER

 

  Aggregatet levereras med en monteringsram som under-
  lättar och snabbar upp montaget. 
  Monteringsramen fästs lätt på insidan av ytterväggen och
  hålen för avluft och uteluft markeras på väggen.
  Därefter tas ramen ner och håltagning utföres.
  Monteringsramen skruvas därefter på plats permanent och
  aggregatet hakas därpå upp på ramens fästhakar. Klart !  
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Servicelucka

Täcklock för att välja tilluft- respektive frånlufthål.

Aggregatdel

Monteringsram
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