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ORIENTERANDE UPPGIFTER
KUBEN 80
är ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning som är avsett för ventilation i lägen-heter,
villor, pentryn osv.
Aggregatet som är mycket energieffektivt, med
motströmsvärmeväxlare och energisnåla ECfläktar med hög verkningsgrad, placeras på
väggen i ett normalvarmt förråd, tvättstuga,
WC/dusch eller liknande utrymme.

FÖRDELAR

*

Ett mycket driftekonomiskt ventilationsaggregat med en
värmeåtervinning > 80%.

*

Högeffektiva likströmsfläktar med steglös styrning.

*

Kassettfilter i den högre F7-klassen för tilluften.

*

Enkel och snabb montering med speciell montageram.

*

Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen.

*

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

*

Kompakt aggregat som är avsett att placeras
inomhus. Monteras på väggen.

*

Många tillvalsmöjligheter av extrautrustning.

KUBEN 80

FUNKTION

Tilluft (frisk uppvärmd luft från aggregatet in
i lokalerna), ansluts på toppen med en 125
kanal och dras till sk "rena rum", sovrum,
vardagsrum, kontor osv.
Frånluft (förbrukad varm luft från lokalerna
in i aggregatet) ansluts med 125 kanal från
WC, dusch, pentry osv till toppen av
aggregatet.
Uteluft (frisk, kall luft utifrån) ansluts med en
125 kanal från exempelvis ett kombidon på
ytterväggen till anslutningen märkt "uteluft"
på toppen av aggregatet.
Avluft (förbrukad luft, utan värmeinnehåll,
från aggregatet ut i det fria) ansluts ovanpå
aggregatet med 125 kanal som dras till ett
kombidon på ytterväggen, till en takhuv på
yttertaket eller liknande.

Kuben 80 är utvecklad med en teknik i absolut
toppklass och med en diskret och tidlös, men
ändå exklusiv, design.
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TEKNISKA DATA
TEKNISKA DATA
Luftmängd:
Max
Normalfart

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

STANDARDUTRUSTNING
Värmeväxlare av motströmstyp.
Temperaturverkningsgrad >80%.
Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.
Tillverkad av aluminium. Avfrostningsfunktion.
Energisnåla till- och frånluftfläktar av DC/EC-typ.
Steglös fläkthastighetsreglering med forceringsfunktion.
Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen.
Automatisk bypass funktion.
Inbyggd el- och reglercentral.
Förinställda luftflödesvärden. Kan justeras vid behov.
Tilluftfilter F7. Kassettfilter med mycket god filterekonomi
Frånluftfilter G4. Planfilter som håller aggregatet rent.
Inbyggt vattenlås med ”kluckstopp”.
Extra montageplatta för mycket enkel upphängning.
Automatisk avfrostningsfunktion med förvärme
gör att verkningsgraden bibehålls även vid mycket
låg utetemperatur.

LEVERANS
Aggregatet levereras förpackat på en standardpall
Detta för att underlätta hantering och intransport.
Aggregatet är inplastat från fabrik men bör dock
väderskyddas innan monteringen.

100 l/s (360 m³/h) 100 Pa
85 l/s (306 m³/h) 50 Pa

Förvärme:
standardutrustning

1 kW elvärme

Eftervärme:

700 W elvärme alt vatten. Tillval

Bypass-reglering:

Temperaturstyrt 24 V

Eldata:

1-fas, 230 V, 10 A stickpropp.

Tilluftfläkt
Frånluftfläkt

200-277VAC, 1,25 A, EC
200-277VAC, 1,25 A, EC

Värmeåtervinning:

> 80%. Motströmsvärmeväxlare

Kanalanslutning:

Spirokanal Ø 125 på samtliga
anslutningar.

Ljudnivå:

30 dB(A) 60 l/s (216 m³/h)
35 dB(A) 95 l/s (342 m³/h)

Färg:

Vit pulverlack.

Mått:

Höjd
Bredd
Djup
Djup
Dörrdjup

Kondens:

Nertill, bak på aggregat finns ett
anslutningsrör för kondensvatten. Standardmonterat
vattenlås med ”kluckstopp”.

816 mm+ansl stosar
600 mm
400 mm inkl dörr
352 mm utan dörr
48 mm avtagbar

TILLVAL
Täckplåt mellan aggregat och tak för att dölja kanaler.
CO²-givare för forcering av luftflödet.
Närvarogivare för start och stopp eller forcering.
Tidur med automatisk sommartidsfunktion.
Vatteneftervärme, 1,8 kW, 55/40°C.
Timer för forcering av flödet eller extra drifttid.
Frånlufttempreglering, kaskadreglering,
utekompensering.
Larmpanel, för extern placering. A- och B-larm
Web-baserad kontroll och styrning.
Kanalsats. Komplett sats med vitlackade kanaler,
böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.
Kombidon för yttervägg. Anslutning av både ute- och
avluft.

TILLSKOTTSVÄRME
Elektriskt förvärmebatteri 1000 W, standard.
Elektriskt eftervärmebatteri 700 W, tillval.
Överhettningsskydd på respektive elbatteri.
Tillufttemperaturreglering.
Vatteneftervärme (tillval):Effekt 1,8 kW, 55/40°C.
Temperaturreglering med elektronisk värmeregulator.
Inbyggt reglerande frysskydd vid vattenvärme. PIreglering.
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MÅTTUPPGIFTER
SKYDDSKÅPA MOT TAK
Det finns möjlighet att täcka anslutningskanaler ovanpå
aggregatet med en ljudisolerad skyddskåpa i samma kulör
som aggregatet. Kåpan hakas fast ovanpå aggregatet
med färdiga fästkrokar.

816

1216

1216

KUBEN 80 med skyddskåpa

0
60

312

32
600

354
400

Kondensvattenanslutning 15mm

FRAMIFRÅN

FRÅN SIDAN

UPPIFRÅN
Elanslutning 1fas 10A 230V

116

Uteluft

5
12

98

Tilluft

258

103

97,5

97,5

253

816

Frånluft

Avluft

352
600

400

Aggregatet kan specialbeställas i spegelvänt utförande.
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MONTAGEINSTRUKTIONER
4. Montera en ledning eller slang till kondensanslutningen under aggregatet. Anslutningen
har dim 15. Kondensledningen dras till ett
avlopp.
5. All kanalanslutning sker på toppen av
aggregatet. Uteluft- och avluftkanalerna kan
dras till ett kombidon på yttervägg.
Placering av kombidonet mot norr och öster
är att föredra då uteluftens temperatur på
dessa sidor är kallare på sommaren och
kan hjälpa till att kyla lokalerna något.
Till- och frånluftkanalerna dras till de rena

LEVERANSMOTTAGNING
Undersök sändningen vid leverans och
kontrollera eventuella fraktskador.
MONTERING ALLMÄNT
Aggregatet är avsett att ventilera en lägenhet,
en villa, ett kontor eller dyl. Aggregatet
monteras i
en medlevererad montageram som placeras på
väggen och där aggregatet sedan hakas upp.
För att kunna ansluta uteluften och avluften på
ett smidigt sätt utan alltför långa kanaler och
därmed högre tryckfall är det fördelaktigt att
montera aggregatet på insidan av ytterväggen.
Då kan man enkelt ansluta ute- och avluft till ett
kombidon på utsidan av väggen.
Aggregatet är tungt att hantera och två man är
idealisktt för att montera aggregatet utan risk för
skador.
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För att dölja kanalerna på toppen av
aggregatet finns som tillval en isolerad
täckplåt som är avsedd att placera ovanpå
aggregatet.
Täckplåten har hakar på undersidan som
passar i motsvarande hål på toppen av
aggregatet. Om standardtäckplåten används
bör aggregatet monteras 400 mm från taket.

Avluftanslutning
Tilluftanslutning

MONTERING AGGREGAT
1. Montera provisoriskt den medlevererade
montageramen på väggen. Passa in och gör
de två 125 mm hålen för uteluft och avluft
genom ytterväggen.
Skruva fast montageramen på väggen med
montageskruv i de färdiga montagehålen.
2. När montageramen är på plats kan det yttre
kombidonet monteras ute på ytterväggen.
Skruva fast i ytterväggen med montageskruv
i fästhålen på sidorna av huven. Vid
innerkanten behövs i vissa fall en extra
regntätning vid hålen som bildas vid
ytterväggspanelen. Alternativt kan panelen
kapas för att anpassas till ytterväggshuven.
3. Haka därefter på aggregatet på montageramens utstickande upphängningshakar.
Se till att allting hänger rakt och att baksidans
tätning tätar mot montageramen. Anslut stickproppen.

KOMBIDON

Upphängningshakar

KUBEN
80
Kondensanslutning

YTTERVÄGG

TRANSPORT
Aggregatet transporteras så långt det går på
den pallen som aggregatet levereras på. Detta
för att underlätta hantering och minimera
transport-skador. Aggregatet är inplastat från
fabrik men bör inte förvaras utomhus innan
monteringen.
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FUNKTIONSBESKRIVNING STYR
GT51

SP1
GT52
FILTER

VVX

CO2
TILLVAL

FILTER

NG01

+

TILLVAL

EV1
FF1

RUM

TF1
GT3

+

GT2

GT1

EV2
TILLVAL

REGLERCENTRAL

POT 1-3

RC

RC1

FUNKTION
Aggregatet startas via en stickkontakt till ett eluttag. Stickkontakten fungerar även som
arbetsbrytare/servicebrytare. Dörrbrytaren bryter alla funktioner, även strömmen till regleringen.
Reglercentralen RC1 har batteribackup till gångreserven. Som förvärme finns ett elbatteri i uteluften EV1. Som
tillval kan aggregatet utrustas med ett eftervärmebatteri EV2 i tilluften.
Aggregatet är utrustat med ett bypass spjäll SP1 som reglerar i sekvens med värmeregleringen med hjälp av
reglercentral RC1. Vid minskat värmebehov stänger värmeregleringen och enbart värmeväxlaren värmer
uteluften. I nästa sekvens vid ytterligare sänkt värmebehov öppnar bypasspjället förbi värmeväxlaren.
Temperaturgivare GT1, tillufttemperatur, styr via reglercentral RC1 och pulser RC bypasspjället och elvärmen
att hålla inställd tillufttemperatur enligt temperaturinställningen .
Aggregatet är försett med 3-stegs varvtalsreglering av fläktarna. Reglercentral RC1 styr fläktarna i tre steg vid
olika
driftsfall. Varje stegs fläkthastighet och därmed luftflödet ställs steglöst in med hjälp av tre st potentiometrar,
POT1-3.
Vid mycket kall väderlek styr termostat GT2 fläktarna till hastighet 1 för att undvika påfrysning av
värmeväxlaren.
Detta sker oberoende av aktuellt driftsfall i reglercentral RC1.

SÄKERHETSFUNKTIONER
Vid överhettning på värmebatteriet löser överhettningskyddet GT51 (resp GT52) ut och stänger fläktarna och
elmatningen till batteriet. Batteriet har ett manuellt och ett automatiskt överhettningsskydd. Återställningen av
det manuella överhettningsskyddet sker direkt på elbatteriet med den röda knappen.
När aggregatets dörr öppnas, stannar aggregatet.

TILLVAL
När CO2-givaren (CO2) indikerar hög CO²-halt varvar aggregat upp till inställd högfart på fläktarna. När CO²halten sjunker reduceras hastigheten automatiskt.
Närvarogivaren NG01styr aggregatet från hastighet 1 till hastighet 2 vid indikering av rörelse i lokalerna.
Tiduret CL01 startar och stoppar aggregatet enligt inställt schema.
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RC

N

0

0-10V

6
7

1 2

ELBATTERI
EV1, 1 kW

ÖVERHETTNING T
GT51

6
A2

6

2 4
5

1

3

3
KONTAKTOR
K1 C3-230
A2 VÄRME
N

A1

N

A2

A1

0
24

24V

9 10

6

2 4

GT1
TILLLUFT

N

3

POT

5

1

230V

2 4

230V

TRAFO
24VAC

BY-PASS SPJÄLL
SP1

1 2 3

KONTAKTOR
K3 C3-230
HAST 2

14 15 16 17 18 19 20

5

1

2

6

2 4

POT

KONTAKTOR
K2 C3-230
HAST 1

N

A1

Br R G Bl

M1

1

3

N

FRÅNLUFTFLÄKT
FF1

POT

5

1

Br R G Bl

M1

10 11 12 13

2 4

N

ÖVERHETTNING
GT52

ELBATTERI
EV2, 0,7 kW
TILLVAL

T

4 5 6 7 8 9

DÖRRBRYTARE
PK3

MANÖVERSÄKRING
S1 10A

PE

1 2 3

5

4

2
3

1

ANSLUTNING

L1 N

1~230V/10A

TILLUFTFLÄKT
TF1

A2

KONTAKTOR
K4 C3-230
HAST 3

N

A1

GT3
KONDENS

3
3

AGnd

D12/CI Kondens

+C

DI1

UI1

UO2 Bypasspjäll

AI 1 Tillufttemp

UO1

DO4

G0

DO3 Fläkthast 3

G Ref DO

DO2 Fläkthast 2

G0

DO1 Fläkthast 1

6

4

G0

9

5 7

8

12

A1

AVFROSTNINGS
TERMOSTAT
GT2

P 2 3

A2
N
KONTAKTOR
K5 C4-230
LÅGFART
AVFROST

10 11

G

30 31 32 33

12 13 14 20

RC-DFO

10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 30 31 32 33 40 41 42 43

1 2

G

RC1
24VAC

Anslutningskabeln
skall föregås av
säkerhetsbrytare
för frånkoppling
vid mekaniskt
underhåll.

ELSCHEMA

PULSER X/D

7

LUFTFLÖDESMÄTNING
Luftflödet för tilluft och frånluft injusteras steglöst i tre hastigheter.
2 st tryckuttag fram på aggregatet används för att tryckmäta och beräkna
luftflödet för tilluften och frånluften i tre steg.

TILLUFT

(Pa)
550

500

500

450

450

400

400

STATISKT TRYCK

STATISKT TRYCK

(Pa)
550

350
300
250
200

350
300

250

200

150

150

100

100

50

50

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

FRÅNLUFT

120 (l/s)

10

20

30

LUFTFLÖDE

40

50

60

70

80

90

100

110

120 (l/s)

LUFTFLÖDE

Fläktarnas varvtal och därmed luftflödet justeras med de tre steglösa potentiometrarna på
insidan av den lilla luckan fram och nertill på aggregatet. Tre vred för samtidig inställning av
tilluft och frånluft i tre steg. De olika stegen regleras sinsemellan av reglercentralen beroende
av aktuellt önskat driftsfall.
Tryckuttagen på höger sida kopplas till en tryckmätare, övre uttaget för tilluft och nedre
uttaget för frånluft. Statiska trycket avläses i tryckmätaren och värdet används i
luftflödesdiagrammen ovan för att utläsa aktuellt luftflöde. Luftflödet kan därmed ställas in
individuellt för lågfart (hastighet1), normalfart (hastighet 2) och forcerad hastighet (hastighet
3) för både till- och frånluft tillsammans.

HASTIGHETS
INSTÄLLNING

TRYCK
MÄTNING

Tryckuttag tilluft
Tryckuttag frånluft
Steglöst varvtal hastighet
Steglöst varvtal hastighet
Steglöst varvtal hastighet
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DRIFTINSTRUKTIONER
HUVUDBRYTARE

Aggregatet är försett med en stickpropp som fungerar som arbetsbrytare och
huvudbrytare. Huvudbrytaren startar manöverkretsen.

TIDURET (tillval)

I manöverkretsen sitter tiduret som har batteribackup. Vid leverans eller vid
långt driftstopp kan batteriet i tiduret behöva ström någon minut för att ladda
upp och kunna starta.
Tiduret är inställt från fabrik för att gå måndag till fredag, 06.00 - 18.00, men
kan naturligtvis programmeras om enligt instruktionen för detta längre bak i
kompendiet.

MARKERING

När markeringen i övre högra hörnet på tiduret visar ON är kopplingsläget
TILL. Markering OFF = FRÅN. Genom att trycka på knapparna + och samtidigt kan man enkelt ändra mellan till och från. Ingen programmering
blir förstörd av detta.

DÖRRBRYTAREN

På sargen runt instrumentpanalen sitter en dörrbrytare. Den stänger alla
funktioner (utom tiduret) när dörrarna öppnas. Detta är en säkerhet för att
man inte skall skada sig på de roterande fläktarna.
OBS! Vänta alltid en liten stund sedan dörrarna öppnats för att fläktarna skall
hinna stanna ordentligt innan åtgärder i aggregatet vidtas.

START

För att kunna starta aggregatet krävs...
1. att ström finns in i aggregatet. Kolla att den externa stickproppen,är
ansluten i ett vägguttag (oftast sittande på väggen ovanför
aggregatet).
2. att markeringen på eventuellt tiduret är ON (TILL)
3. och att dörrbrytaren är intryckt.

START
KONTROLL

För att kontrollera att aggregatet startar fast dörrarna hålls öppna kan man
under iakttagande av stor försiktighet som hastigast trycka in dörrbrytaren för
hand. Då skall efter någon sekund båda fläktarna börja att varva upp.
Normalt hålls dörrbrytaren intryckt av den stängda dörren.

FLÄKT
VARVTAL

Fläktarnas hastighet regleras automatiskt av reglercentralen. Varvtalet och
därmed luftflödet för respektive fart ställs in steglöst med potentiometrarna
bakom den lilla luckan under dörren. OBS! Får endast utföras av behörig
servicetekniker.

TEMPERATUR

Lämplig inblåsningstemperatur (tillufttemperatur)
Ställs in på reglercentralen. Se nästa sida.
Lämplig temperaturinställning är +18°C.

Närvaroknapp
ÖKA-knapp
MINSKA-knapp
Fläktknapp

Övriga funktioner i reglercentralen
framgår av instruktionen på nästa sida.
MANÖVER
SÄKRING

Till vänster under dörren finns en automatsäkring som löser ut vid fel i
manöverkretsen. Om säkringen löser ut igen efter återställning, kontakta
serviceman.
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INSTRUKTION DISPLAY

NÄRVARO-knapp
ÖKA-knapp
MINSKA-knapp
FLÄKT-knapp

Auto/Manindikering
på fäkten

Aktuell
fäkthastighet
(0, 1, 2, 3) Forcerad ventilation
Ändringsbart värde
Närvaro-

Fläkt

indikering

Börvärde
Inne- /
Aktuell rumstemperatur i °C med
en decimal

utetemp.
OFF: Unoccupied (visar

Öppet fönster

även temperatur) eller Offindikering

STANDBY: Stand-

COOL/HEAT: Visar om

(enbart OFF)

by-indikering

enheten styr efter värme-

eller kylbörvärdet
SERVICE: Inställning av parametrar

•

NÄRVARO-knapp
Då man håller inne Närvaroknappen i mer än 5 sekunder ändrar
regulatorn till driftläge "Unoccupied" där värmen är bortkopplad
(inom ett visst temperaturområde)
Vid ett kort tryck på Närvaroknappen skiftar regulatorn till
driftläge Bypass. Vid ett kort tryck då regulatorn befnner sig i Bypass
ändrar den driftläge till Förinställt driftläge. Efter en viss tid i Bypass
återgår regulatorn automatiskt till det förinställda driftläget.

•
•
•

ÖKA-knapp
MINSKA-knapp
FLÄKT-knapp
AUTO
0
I
II
III

Automatisk styrning av fäkthastighet för att
upprätthålla önskad rumstemperatur.
Fläkten avstängd.
Manuellt läge med låg hastighet.
Manuellt läge med medelhastighet.
Manuellt läge med hög hastighet.
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SKÖTSELANVISNING

DEL 1

ALLMÄNT

BYTE FRÅNLUFTFILTER:

Ventilationsaggregatet KUBEN 80 kräver ingen speciell
skötsel, förutom filterbyte med jämna intervaller. Om inte
detta sker blir filtren igensatta och luftmängderna
reducerade. Nya filter kan beställas hos leverantören, se
nedanstående adress.

2. Ta ur det smutsiga filtret försiktigt för att undvika
smutsspridning. Filtret kan vara mycket dammigt.

Genom att sköta filtrena rutinmässigt kommer hela ventilationsaggregatet att hållas rent, vilket i högsta grad påverkar det goda inomhusklimatet. Driftsäkerheten ökar
och livslängden blir längre med relativt små insatser.

1. Dra frånluftfiltret rakt ut. Var beredd på en smutsig
utsida.

3. Filtret behöver bytas när det är igensatt eller senast var
4:e månad.
4. Montera tillbaka ett nytt filter i filterskenorna

ÖPPNING AV AGGREGATET
Aggregatets front består av en lucka. Bakom den finns
den utdragbara värmeväxlarkassetten, filtren och de två
fläktarna.
1. Dra ur stickproppen på väggen utanför aggregatet.

FRÅNLUFT
FILTER

2. Vänta en liten stund tills fläktarna stannat.
3. Öppna luckan genom att trycka på det svarta låset.
Luckan hänger på 2 st gångjärn.

FILTER
Aggregatet är försett med ett planfilter G3 på
frånluftsidan och ett kassettfilter F7 på tilluftsidan för att
skilja av fina partiklar och ge ett rent aggregat och en
fräsch filtrerad tilluft.
Tilluftfiltret bytes med jämn intervall, min 2 ggr per år. Vid
smutsig frånluft kan frånluftfiltret behöva bytas oftare.
Bytesintervallet bestäms efter kontroll av
nedsmutsningen den första tiden.

FILTERSPECIFIKATION
Tilluftsfilter:

Filterklass F7, kassettfilter
Fri filteryta 333x174
Tätningslist runtom 4 mm.

370

BYTE TILLUFTFILTER:
Tilluftfiltret är ett engångsfilter av kassettyp i filterkvalitet
F7. Filtret bör bytas minst 2 ggr per år.

Tätningslist
33

Frånluftfilter:

180
Filtermatta G3
Storlek 180x170
Tjocklek 6 mm.

TILLUFT
FILTER

RENGÖRING AV FLÄKTAR
1. Lossa låsskruven i överkanten på fläktens fläns.
2. Lossa fläktens elkontakt med dess snabbkoppling.
3. Dra därefter fläktarna rakt ut.
1. Dra tilluftkassetten rakt ut. Var beredd på smuts på
översidan av filtret.
2. Skjut tillbaka ett nytt tilluftfilter.

4. Rengör fläktarna med en mjuk borste om de är
dammiga. Vid fet beläggning på fläkthjulen kan de
rengöras med en trasa och lämpligt lösningsmedel.
5. Återmontera i motsatt ordning.
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SKÖTSELANVISNING
ÖVERHETTNINGSSKYDDET
Eftervärmningsbatteriet är försett med ett manuellt och ett
automatiskt överhettningsskydd. Om elbatteriet skulle
överhettas så löser överhett-ningsskydden ut och bryter
strömmen till elbatteriet.
Frånluftfläkten stannar medan tilluftfläkten varvar upp till
högsta fart för att kyla elbatteriet under en inställd tid
(fabriksinställning 3 min.)
Öppnar man dörrarna på
aggregatet vintertid när
regleringen kallar på värme
kan elbatteriet bli så varmt
att överhettningsskyddet
löser ut.
Återställ överhettningskyddet
genom att trycka in den
röda knappen enl bilden.

ÅTERSTÄLLNING
ÖVERHETTNING

DEL 2

START AV AGGREGATET OCH STÄNGNING
AV LUCKAN
1. Sätt på den externa arbetsbrytaren på väggen
bredvid aggregatet.
2. Starta aggregatet med huvudbrytaren.
3. Starta eftervärmen genom att vrida brytaren till 1
vid elvärme.
4. Välj fläkthastighet med fläkthastighetsreglagen.
5. Lås aggregatluckorna med låsskruvarna. En
säkerhetskontakt vid dörrarna ser till att inte
aggregatet startar förrän dörrarna stängts.

DRIFTSTÖRNINGAR
SYMPTON

Aggregatet startar inte.

VÄRMEVÄXLARKASSETTEN

KONTROLLERA ATT

-ström finns in i aggregatet.
Kolla att säkringen till vägguttaget till aggregatet (oftast
sittande på väggen bredvid
aggregatet) inte har löst ut.
- automatsäkringen på
manöverpanelen inte löst ut.
-dörrbrytaren är tillslagen.

Om filtrena byts innan de blivit så smutsiga att de börjat
släppa igenom smuts kommer värmeväxlarpaketet att
hållas rent lång tid och värmeöverföringen blir maximal.
Värmeväxlarens igensättning bör ändå kontrolleras en
gång per år i samband med något filterbyte. Är den
smutsig bör den rengöras för bästa ekonomi.

-överhettningsskyddet inte har
löst ut.

VÄRMEVÄXLARKASSETT

Det blåser för kallt.

-alla temperaturinställningar är
rätt inställda.
-överhettningsskyddet inte har
löst ut.

Ventilationen är för
dålig.
1. Dra värmeväxlarpaketet rakt ut. Inga fästen håller fast.
2. Spola med varmt vatten vid dammigt filter.
3. Är växlarpaketet mycket smutsigt eller fett bör det
läggas i blöt i varmt vatten tillsatt med Kubens
rengöringsvätska i ca 15 min.
4. Spola rent med vatten.
5. Återmontera paketet.

-fläktvarvtalet är rätt inställt.
Justera på manöverpanelen.
-filtrena inte är igensatta.
-värmeväxlarpaketet inte är
igensatt.

Inomhustemperaturen -temperaturen är rätt inställd,
prova med att ställa ned något
är för hög.
för att kyla med uteluft (speciellt
sommartid).
-luftflödet inte är för lågt. Öka
fläktvarvtalet något.
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GARANTIBEVIS
Vi lämnar garanti på följande produkter enligt
nedan angivna garantibestämmelser.
Garantibeviset är en värdehandling att bifogas
vid ev. garantiservice/reklamation.
Garantin avser

1
X Produktgaranti .............
år

Kundens namn och adress

2 år
X Funktionsgaranti .............

Artikel/modell/ritning el. dyl.

Fabrikat/typ

Ventilationsaggregat

Kuben 80

Försäljningsdatum

Försäljningsställe

Pris

Vassbo, Falun

Se order xxxx

Övrigt

Garantibestämmelser
PRODUKTGARANTI
1.
Garantin omfattar alla på ovan angivna produkter förekommande fel, som kan hänföras till fabrikation. Garantin gäller endast
produkter, således ej skada som ev felaktig produkt kan ha vållat. Garantin omfattar ej skador som orsakats av felaktig eller ovarsam
behandling, genom obehörigt ingrepp eller genom olyckshändelse.
2.

Garantin innebär att produkten utan kostnad för köparen repareras. Produkten skall i garantifall insändas till oss eller i förekommande fall försäljningsstället. Ev fraktkostnad bekostas av kunden.

3.

Kunden skall också bära kostnaderna för demontering av defekt del och montering av ny eller reparerad del när dessa åtgärder kan
företas utan särskild sakkunskap, dvs när besök av montör inte är nödvändigt. Tillkallas säljarens montörer i denna situation kommer
kostnaderna för det onödiga montörsbesöket att få bäras av kunden. Kostnaden debiteras också om montör tillkallas utan att fel har
uppstått.

4.

För det fall produkten av logistikskäl eller kostnadsskäl behöver repareras på plats hos kunden skall Kuben kontaktas för att få en
blankett för felanmälan och efter retur av den en bekräftelse på hur garantiarbetet kommer att utföras. Kuben Ventilation löser
garantiåtgärderna med egen servicepersonal i förekommande fall men kan under vissa omständigheter avtala med kunden att denne
ombesörjer garantiarbetena mot ersättning från Kuben Ventilation AB. Felanmälan ska då vara ifylld och kunden ska ha erhållit
en serviceorder från Kuben innan garantiarbetet påbörjas. Garantiarbeten som utförts av kunden utan att denne kontaktat
Kuben Ventilation AB för ordernummer enl ovan ersätts inte.

FUNKTIONSGARANTI
1.
Garantin omfattar på angiven ritning/ritningsdel förekommande funktionsfel, som kan hänföras till ritningsfel, konstruktionsfel eller
injustering/igångkörningsfel på fabrik. Garantin gäller även om inte vid konstruktionstillfället gällande normer har beaktats.
2.

Garantin gäller ej tillämpliga delar som har blivit utsatta för åverkan, skada eller ovarsam behandling eller genom obehörigt ingrepp.
Garantin gäller ej för nödvändiga omjusteringar av fabriksinställningar för luftflöde, temperaturer mm. Garantin gäller ej om
aggregatet byggs om eller delar byts ut och förutsätter att service-, filterbyten, rengöring mm. sker enligt föreskrivet serviceintervall.

3.

Garantin innebär att anläggningen konstrueras om, justeras och åtgärdas, utan kostnad för kunden, för att återfå rätt funktion enl.
uppgörelse, praxis eller normer gällande vid konstruktionstillfället.

4.

För det fall produkten av logistikskäl eller kostnadsskäl behöver repareras på plats hos kunden skall Kuben kontaktas för att få en
blankett för felanmälan och därefter en bekräftelse på hur garantiarbetet kommer att utföras. Kuben Ventilation löser garantiåtgärderna med egen servicepersonal i förekommande fall men kan under vissa omständigheter avtala med kunden att denne ombesörjer garantiarbetena mot ersättning från Kuben Ventilation AB. Felanmälan ska då vara ifylld och en serviceorder på garantiarbetena från Kuben ska ha kommit kunden tillhanda innan servicearbetet påbörjas. Garantiarbeten som utförts av kunden utan att
denne kontaktat Kuben Ventilation AB för ordernummer enl ovan ersätts inte.
Skulle tvist om garantins tillämplighet uppstå och denna icke löses av parterna själva kan ärendet överlämnas till Allmänna
Reklamationsnämnden.

Ankomstdatum

Garanti
Ja

Nej

Servicedatum

Ja

Nej

Ja

Nej

Åtgärder/fel

Signatur
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CE FÖRSÄKRAN KUBEN 80

Försäkran om överensstämmelse med nedan angivna EU-direktiv.

Tillverkare:

KUBEN VENTILATION AB
Vassbo 64
791 93 FALUN
Tfn: 0243-22 31 15

Vi försäkrar härmed att Ventilationsaggregat Kuben 80 med artikelnr 850805 är tillverkad i
överensstämmelse med:
Maskindirektivet MD 2006/42/EG.
Lågspänningsdirektivet LVD 2006/95/EG
Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2004/108/EG

Montering, installation och igångkörning skall ske i enlighet med aggregatets bruksanvisning.
Drift och skötsel ska ske enligt aggregatets drift & skötselinstruktion.
Vi har en tillverkningskontroll som garanterar att den tillverkade produkten överensstämmer
med den tekniska dokumentationen.
Som tillverkare, försäkrar vi att angiven utrustning överensstämmer med kraven i direktiven
enligt ovan.

Falun den 21/10 2012
Kuben Ventilation
Tekniska avdelningen

KUBEN VENTILATION
Vassbo 64, 791 93 FALUN, Tfn: 0243-22 31 15, Fax: 0243-22 31 51
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FELSÖKNING
Vid eventuell driftstörning behöver först nedanstående punkter kontrolleras. När dessa
punkter är kontrollerade och om felet fortfarande kvarstår kontaktas Kuben Ventilation för att
få hjälp att lösa problemet. Kontakta rätt person hos Kuben med hjälp av kontaktlistan i bruksanvisningen eller felanmäl gärna på hemsidan.

KONTROLLERA ATT....

DRIFTSTÖRNING
Aggregatet startar
inte.

•

säkringarna i elcentralen är hela.

• automatsäkringen på manöverpanelen inte har löst ut.

Det blåser för kallt.

Ventilationen är
för dålig.

Inomhustemperaturen
är för hög.

•

alla brytare är tillslagna.

•

ström ﬁnns in i aggregatet. 1-fas eller 3-fas.

•

Kolla att den externa säkerhetsbrytaren är tillslagen
(oftast placerad på väggen bredvid aggregatet).

•

överhettningskyddet inte har löst ut (vid eleftervärme).

•

frysskyddet inte har löst ut (vid vatteneftervärme).

•

värmebrytaren är tillslagen (vid eleftervärme)..

•

alla temperaturinställningar är rätt inställda.

•

ﬂäktvarvtalen är rätt inställda.

•

ﬁltrena inte är igensatta.

•

värmeväxlaren är ren.

•

temperaturen inte är för högt inställd.

•

luftﬂödet inte är för lågt. Öka försiktigt.

När detta är kontrollerat är det dags att ta kontakt med Kuben. Kontaktlista finns i bruksanvisningen. Mejla om möjligt i första hand. Till hjälp finns också en felanmälningsblankett att skicka in genom att skanna och mejla eller felanmäl gärna på Kubens hemsida.

kundservice@kubenventilation.se
www.kubenventilation.se
Tfn.+46 243 223115
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KONTAKTLISTA
Här hittar du namn, direktnummer och direktmejl till personerna som har ansvaret för
respektive område. Växeln har nummer 0243-223115
och huvudmejl är
info@kubenventilation.se

SERVICE / AUTOMATIK

FILTER / RESERVDELAR

RAFAEL KAPS

ETTI FORSTBACH

Rafael, eller Raffa som
vännerna kallar honom tar
hand om dig som har
problem med trilskande
aggregat.

Etti har full koll på alla våra
ﬁltertyper och levererar
snabbt dessa eller andra
reservdelar som kan
behövas.

070-2900625
rafael@kubenventilation.se

070-6445098
admin@kubenventilation.se

VÄXEL / ADMINISTRATION

KONSTRUKTION / SERVICE

EVA GULLERSBO

PETER JOHANSSON

Eva är den du möter när du
ringer till vår växel. Hon tar
också hand om administrationen.

Peter är mästare på
konstruktionsprogrammet
Solid Works.
Han tar också hand om alla
serviceproblem när Raffa inte
kan nås.

070-6445817
eva@kubenventilation.se

070-6445706
peter@kubenventilation.se

PRODUKTION / KVALITET

LEDNING / FÖRSÄLJNING

MATS FREDLING

STAFFAN BERG

Mats är produktionsansvarig
i fabriken i Falun och har
också huvudansvaret för
kvalitetsstyrningen.

Staffan är VD och har
huvudansvaret för kunder
och aggregatförsäljning.

070-3900501
mats@kubenventilation.se

070-5824103
staffan@kubenventilation.se

Post-och besöksadress: Kuben Ventilation AB, Vassbo 64, 791 93 FALUN
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FELANMÄLAN
För ett enklare handhavande av felanmälningar och reklamationer rekommenderas att nedanstående blankett fylls i och skickas till Kuben Ventilation AB. Kontrollera att den enklare
felsökningen enligt föregående blad är genomförd innan denna blankett skickas in.

Objekt

Order nr

Datum

Adress

Er best.

Best. datum

Kontaktman/tel/ mejl
Best.referens/tel/mejl

Driftstörning beskrivning

Vidtagna åtgärder

Använt materiel

Antal

Monteringsmateriel

Antal

Anmärkning

KUBEN VENTILATION
Vassbo 14
791 93 FALUN
Tfn: 0243-22 31 15
Fax: 0243-22 31 51

mejlas till:

Underskrift av anmälare

kundservice@kubenventilation.se eller till adresser enl kontaktlistan på föregående blad.
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