TEKNISKA DATA KUBEN 50
TEKNISKA DATA
Luftmängd:

KUBEN 50
är en litet ventilationsaggregat med värmeåtervinning för
ventilation utan kanaldragning i mindre lokaler, små
lägenheter, kontorsmoduler, samlingsrum, grupprum,
konferenslokaler, arbetsbodar osv. Aggregatet placeras
direkt i yttervägg.
Tilluften tillförs rummet genom ett galler på aggregatets
framsida och frånluften sugs från aggregatets översida,
alternativt genom en ansluten frånluftkanal på toppen.
Aggregatet innehåller mycket energisnåla till- och
frånluftfläktar, en högeffektiv motströmsvärmeväxlare och
filter i F7-klass.

Max

173 m³/h (48 l/s) Friblåsande

Forcering

90 m³/h (25 l/s) 50 Pa

Drift frånluft
Drift tilluft

58 m³/h (16 l/s) 50 Pa
54 m³/h (15 l/s) 50 Pa

Bypass-reglering

Temperaturstyrt 230 V

Eldata:

1-fas, 230 V

Tilluftfläkt
Frånluftfläkt

Märkdata 50W, 0,38A, DC typ
Märkdata 50W, 0,38A, DC typ

Kanalanslutning:

Spirokanal Ø 125 på frånluft
anslutningen.

Färg:

Insida: vit pulverlack.
Utsida: ljusgrå pulverlack

Mått:

Höjd
Bredd
Djup

Håltagning:

565 x 340 mm. 7 mm distans
runt hålet för dreving. Placering
nära innertak.

Vänster/höger
utförande

Aggregatet är liksidigt men
elanslutningen kan anpassas
efter beställning.

370 mm+skruvfläns
610 mm
650 mm+utehuv och
innerlucka

Standardutrustning

Tillval

Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad
>80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.
Tillverkad av aluminium. Avfrostningsfunktion.

Spegelvänt utförande. Se tekniska data ovan.

Energisnåla till- och frånluftfläktar av DC- (EC-) typ.

Eleftervärme.

Steglös fläkthastighetsreglering.

Tilluftfilter F8.

Forceringsfunktion med utanpåliggande timerbrytare.

Timer för extra drifttid.

By-pass funktion.

Fjärreglering, timer och forcering.

Inbyggd el- och reglercentral.

Närvarogivare för start eller forcering.

Förinställda luftflödesvärden. Kan efterjusteras vid behov.

CO2-givare för start eller forcering.

Tilluftfilter F7. Kassettfilter med mycket god filterekonomi.

Tillufttemperaturreglering.

Frånluftfilter G4. Planfilter som håller aggregatet rent.

DUC, Kontroll och styrning via dator. LON-protokoll

Tidsstyrning.

Innerdel i valfri kulör. Utehuv i valfri kulör.
Kanalsystem för frånluftanslutningen. Uppge anslutningssida: Ovanpå, höger eller vänster.

KANALANSLUTNING, MÅTT KUBEN 50
FUNKTION
Kuben 50 XN är avsedd att ventilera ett rum eller en
lägenhet.

Elanslutning
med stickpropp

Aggregatet som är mycket energieffektivt, med
potentiometerstyrda likströmsfläktar och en
motströms-värmeväxlare med hög verkningsgrad,
placeras direkt i ytterväggen i ett fyrkantigt hål.
Hålet passar normalt mellan väggreglarna.
Kuben 50 placeras nära tak och tilluften blåses in i
övre delen av aggregatet så att luften "hänger kvar" i
taket och når långt in i rummet.
Frånluften kan sugas in på toppen av aggregatet
men kan också kanalanslutas med en 125 kanal.
Detta för att med frånluft och överluft kunna ventilera
ett WC, ett pentry eller liknande.

Forceringstimer
Färg: Vit pulverlack

AGGREGATMÅTT
Frånluftansl.Ø 125
Tilluftinblåsning

555

Avluftgaller

MONTERING I VÄGG

370

Kuben 50 XN är som standard gjord för en väggtjocklek på 197 mm. Aggregatdelen som monteras
rakt genom väggen är 550 x 325 mm.
Håltagnings-mått 565 x 340 mm.
450

Uteluftintag

Alternativ
Frånluftansl.Ø 125
610
270

ALTERNATIVA YTTERVÄGGSHUVAR
Vid andra väggtjocklekar kan ytterväggshuven anpassas
med tätningslister under gälarna. Om detta inte räcker
byggs en träsarg under de utvikta fästplåtarna.
Vid större differenser på väggtjockleken kan huven måttanpassas.
Både färg och form kan specialbeställas för att passa på
befintlig fasad. Standardfärg ljusgrå.

Aggregatdel och inomhusdel levereras
ihopmonterade och förs ut i vägghålet inifrån.
Aggregatet fästs med skruv i innerväggen genom
fästhål inuti och under aggregatet.
Runt aggregatet drevas utifrån med isolering och
därefter monteras ytterväggshuven på utsidan.

