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Sektion: Placering i köksinredning
A-MÅTT
Teoretiskt mått för mellanlägg mellan
aggregatets baksida och väggen
för att kompensera för olika djup i olika
köksfabrikanters överskåp. Måttet bör
kontrolleras manuellt vid montage för
att erhålla rätt mått beroende på väggens
lutning, skevhet och ev ojämnheter.
Aggregatets täcklucka ska liva med de
närliggande överskåpens luckor.
VÄGGKONSTRUKTION
Vid monteringen ska väggens konstruktion
beaktas. Undvik att montera aggregatet
på en oisolerad mellanvägg eller tunn
vägg som gränsar till ett sovrum eftersom ljudet kan förstärkas i väggkonstruktionen.
MONTAGE
Aggregatet skruvas mot väggen med
4 st montageskruv.
2 skruvar (med bricka) i spiskåpsdelen
och 2 st skruvar och byggvinklar ovanpå
anslutningslådan för imkanalen.
Alla skruvar dras mot kortlingar inuti väggen.
Bakom aggregatet placeras mellanlägg med
tjocklek enl A-måttet.
De nedre montageskruvarna placeras
90 mm från underkant aggregatdel (ök
spiskåpa) och 70 mm från aggregatets
yttervägg.
ELANSLUTNING
Anslutningskabeln med stickpropp
som är inkopplad på ovansidan av
aggregatet ansluts till ett jordat uttag
med egen gruppsäkring 10A.

Kondensledningen
ansluts ovan
vattenlås under
diskhon.

KONDENSAVRINNING
Kondensledningen som delvis placeras
i bakomliggande vägg skall utföras
med fall i hela sin längd.
I aggregatet kopplas kondensanslutningen och kondensledning ihop med slang.
Om avloppet vid diskhon används
sporadiskt är det lämpligt att göra
ett eget vattenlås på kondensledningen innan den monteras.
Sk "Kluckstopp" rekommenderas.
HÖGERAGGREGAT
• Tilluftkanalanslutning höger sida
• Frånluftkanalanslutn. höger sida
• Kondensavloppsanslutn vänster
• Anslutningskabel ovan till höger
VÄNSTERAGGREGAT
• Tilluftkanalanslutning vänster sida
• Frånluftkanalanslutn. vänster sida
• Kondensavloppsanslutning höger
• Anslutningskabel ovanpå till vänster

TEKNIK FUNKTION MONTAGE KUBEN 60 FLEX
FUNKTION
Kuben 60 FLEX är avsedd att ventilera en
lägenhet, en liten villa, ett pentry el dyl.
Aggregatet som är mycket energieffektivt,
med potentiometerstyrda likströmsfläktar
och en motströms-värmeväxlare med hög
verkningsgrad, placeras mellan överskåpen
ovanför spisen.
Värmeväxlaren värms upp av den varma
frånluften från WC, dusch, förråd osv och
överför värmen, utan blandning av
luftströmmarna, till tilluften som tillförs i
sovrum, vardagsrum, gillestuga osv.
Tilluften och frånluften filtreras med finfilter
respektive grundfilter.
Matoset evakueras genom spiskåpan med
den separata spisfläkten till en takhuv på
yttertaket.

MONTAGE, STANDARDUTFÖRANDE

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.

DESIGN

Aggregatet är avsett att placeras i överskåpen ovanför spisen. För att få ett
harmoniskt utförande tillsammans med
köksinredningen monteras kåpans överkant
i samma höjd som överskåpens underkant.
Skruva aggregatet mot väggen och se till att
det finns kortlingar att skruva aggregatet i.
Anslut kondensavrinningen till ett avlopp
med vattenlås.
All kanalanslutning sker på toppen av
aggregatet. Uteluft- och avluftkanalerna kan
dras till ett kombidon på yttervägg eftersom
avluften inte innehåller luft från spiskåpan.
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. Kanalen
från spiskåpan dras till en huv på yttertak.
Till- och frånluftkanalerna dras till de rena
respektive de orena lokalerna.

Kuben 60 FLEX är utvecklad med en
teknik i absolut toppklass och med en
diskret och tidlös, men ändå exklusiv,
design.

