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

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.

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.

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.

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. 
 

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.

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.

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

Övriga funktioner i reglercentralen
framgår av instruktionen på nästa sida.

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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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 Automatisk styrning av fäkthastighet för att   

 

upprätthålla önskad rumstemperatur.

 

0 Fläkten avstängd.

I Manuellt läge med låg hastighet.

II Manuellt läge med medelhastighet.

III Manuellt läge med hög hastighet.
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FILTERSPECIFIKATION

Tilluftsfilter:

Frånluftfilter:          Filtermatta G3
       Storlek 180x170
                   Tjocklek 6 mm.

                   Filterklass F7, kassettfilter
                        Fri filteryta 333x174
                        Tätningslist runtom 4 mm.
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370
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Tätningslist

RENGÖRING AV FLÄKTAR

1. Lossa låsskruven i överkanten på fläktens fläns.

2. Lossa fläktens elkontakt med dess snabbkoppling.

3. Dra därefter fläktarna rakt ut.

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.

BYTE FRÅNLUFTFILTER:
1. Dra frånluftfiltret rakt ut. Var beredd på en smutsig
    utsida.  
       
2. Ta ur det smutsiga filtret försiktigt för att undvika                                  
    smutsspridning. Filtret kan vara mycket dammigt.

3. Filtret behöver bytas när det är igensatt eller senast var    
    4:e månad.

4. Montera tillbaka ett nytt filter i filterskenorna

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

ALLMÄNT
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.

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

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.

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.

1. Dra tilluftkassetten rakt ut. Var beredd på smuts på      
    översidan av filtret.

2. Skjut tillbaka ett nytt tilluftfilter.
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START AV AGGREGATET OCH STÄNGNING 
AV LUCKAN

1.

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.

Sätt på den externa arbetsbrytaren på väggen  
bredvid aggregatet.

 

 

DRIFTSTÖRNINGAR
SYMPTON

KONTROLLERA ATT

Aggregatet startar inte.

- automatsäkringen på 

manöverpanelen inte löst ut.

-dörrbrytaren är tillslagen.

-ström finns in i aggregatet. 
Kolla att säkringen till vägg-
uttaget till aggregatet (oftast 

sittande på väggen bredvid 

aggregatet) inte har löst ut. 

-överhettningsskyddet inte har 

-överhettningsskyddet inte har 

  
  löst ut.

  löst ut.

Det blåser för kallt. -alla temperaturinställningar är 

rätt inställda.

Ventilationen är för -fläktvarvtalet är rätt inställt. 
dålig. Justera på manöverpanelen.

-filtrena inte är igensatta.
-värmeväxlarpaketet inte är 

igensatt.

Inomhustemperaturen -temperaturen är rätt inställd,  
är för hög. prova med att ställa ned något 

för att kyla med uteluft (speciellt 
sommartid).

-luftflödet inte är för lågt. Öka 
fläktvarvtalet något.

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.

 

ÅTER-
STÄLLNING
ÖVER-
HETTNING

VÄRMEVÄXLARKASSETTEN

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.

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.

 

VÄRMEVÄXLAR-
KASSETT
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