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VÄRME- OCH 
VENTILATIONSAGGREGAT
KUBEN 230AW
Ett komplett aggregat för hela husets inomhusklimat.

VÄRMEPUMP - uteluft/vatten för värme och kyla 
VARMVATTENBEREDARE - värmd av värmepumpen 
FTX-VENTILATION - tilluft, frånluft, återvinning, luftvärme, komfortkyla
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Kuben 230AW. Daikins luft/vattenvärmepump med ett fullutrustat FTX-ventilationsaggregat som samkört 
med, och monterat ovanpå, värmepumpens innerdel och den integrerade varmvattenberedaren.



4 Fördelar med Kuben 230AW

Luft/vattenvärmepumpen i Kuben 230AW är betyd-
ligt mycket mer effektiv än bergvärmepumpar under 
större delen av året. 

Årsvärmefaktorn blir mycket hög och ju längre sö-
derut du bor, desto mer effektivt blir det med en luft/
vattenvärmepump. 

Energin utvinns ur utomhusluften, vilket är en out-
tömlig och kostnadsfri energikälla. Den höga ener-
gieffektiviteten gör att din investering återbetalas 
snabbt och CO2-utsläppen blir minimala.

Du slipper också dyra borrhål vilket ger dig en lägre 
investeringskostnad och din trädgård slipper bli 
påverkad. 

Inget borrhål betyder inga komplicerade ansökning-
ar för borrning och du behöver inte oroa dig för att 
borrhålet ska kylas ner, vilket det finns risk för när 
även grannen skaffar sig en bergvärmepump. 

Kuben 230AW går snabbt att installera och du kan 
påbörja din besparing omgående.

Energieffektiv Tack vare det integrerade 
systemet så jobbar alla delar av husets 
uppvärmning tillsammans. På så vis får 

man en mer energieffektiv uppvärmning och venti-
lation. 

Värmepumpen från Daikin använder marknadens 
mest effektiva och miljövänliga köldmedium, R32, 
som har upp till 80% lägre miljöpåverkan jämfört 
med köldmedium R410A som är vanligt i andra 
värmepumpar.

Användarvänlig Enkelt att använda. Du 
ställer bara in vilken temperatur du vill ha 
så styr vårt smarta FTX-aggregat mot den 

inställda temperaturen genom att använda de olika 
uppvärmningsmetoderna: golvvärme, radiator/fläkt-
konvektor och/eller luftvärme.

Tyst Vi har länge analyserat och utvecklat 
våra aggregat för att uppnå så låg ljudnivå 
som möjligt. Idag är våra ventilationsag-

gregat marknadens tystaste.

Hög kvalitet Vi tillverkar våra aggregat i 
vår fabrik i Dalarna med de allra främsta 
komponenterna. Daikin är idag en av de 

ledande tillverkarna när det kommer till värmepum-
par och de är anpassade efter vårt nordiska klimat.

Frisk luft En god ventilation i hemmet är 
A och O för att kunna må bra. Ett dåligt 
ventilerat hus kan leda till att inomhusluf-

ten är 50 gånger mer förorenad än utomhusluften. 
Den dåliga luften leder till trötthet, huvudvärk och i 
vissa fall till astma och allergier. För den som redan 
lider av astma och allergi kan symtomen förvärras 
av dålig luft.

Stilren design Vårt FTX-aggregat är 
stilrent integrerat med värmepumpen för 
en snygg innerdel som dessutom tar liten 
plats. Innerdelen är bara 60x60.

Värmepumpens utedel har dessutom dubbla de-
signutmärkelser.

FÖRDELAR MED KUBEN 230AW

LÄGRE INVESTERINGSKOSTNAD - SNABBARE BESPARINGAR

Kuben 230AW är en unik lösning som vi har utveck-
lat för att göra husets uppvärmning och ventilation 
mer energieffektiv och installationsvänlig. 

Anpassad för vårt nordiska klimat är det ett aggre-
gat som skapar ett behagligt inomhusklimat med en 
extremt låg energiförbrukning. Staffan Berg,  

VD
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230AW KOMFORTAGGREGAT ALLT-I-ETT

• Kuben 230AW är ett komplett komfortaggregat 
för husets hela behov av värme, ventilation, och 
tappvarmvatten. Även integrerad komfortkyla.

• Ventilationsaggregatet i systemet är integrerat 
med och placerad ovanpå innerdelen på 
Daikins värmepump Altherma för uteluft till 
vatten. Eftersom energin tas från uteluften kan 
hela husets behov av värme och varmvatten 
tillgodoses. 230AW aggregatet kan därmed inte 
jämföras med en frånluftsvärmepump som har en 
begränsad tillgång på energi ur frånluften.

• Ventilationsaggregatets värmeåtervinning och 
värmepumpens höga värmefaktor med det 
nya kylmedlet R32 ger tillsammans en mycket 
energieffektiv lösning med liten miljöpåverkan.

• I ventilationsdelen finns ett förvärmebatteri för el 
för att minimera avfrostningen på värmeväxlaren. 
Dessutom finns ett eftervärmebatteri för 
vattenvärme från värmepumpen som inte bara 
reglerar temperaturen i ventilationen utan 
batteriet är även dimensionerat för att värma hela 
huset eller lägenheten med luftvärme om inte ett 
radiatorsystem eller golvvärme är tillgängligt.

• Aggregatet har en integrerad varmvattenberedare 
för 180 liter tappvarmvatten som värms av den 
utomhusplacerade värmepumpen.

• Ventilationsaggregatet har energieffektiva EC-
fläktar och inbyggda frånluftfilter, sekundärluftfilter 

och tilluftfilter i samma höga filterklass som gäller 
för skolventilation.

• Aggregatet kan styras via telefonen där 
temperaturer, fläkthastigheter, forcering mm kan 
ställas in. Man når olika nivåer i menyn genom 
olika inloggningar.

• Kuben 230AW kan utrustas med inbyggt modem 
som själv hittar upp till Kubens molntjänst 
där samtliga parametrar för styrningen kan 
kontrolleras, loggas och styras.

• Kuben 230AW är extremt utrymmessnålt med 
tanke på aggregatets många energibesparande 
funktioner. Det kräver enbart en yta på 60 x 60 
cm och behöver inget speciellt teknikrum.

• Med enbart en leverantör för husets hela 
klimatsystem blir servicekostnaderna låga. 
Garantiåtagandena är frikostiga och det behövs 
enbart en kontakt vid ev frågor eller problem.

• Temperaturstyrningen konfigureras enligt 
valda värmealternativ; radiator, konvektor, 
golvvärme eller luftvärme, var för sig eller 
tillsammans. Ventilations- eller luftvärmen styr 
ut inställd tillufttemperatur eller håller inställd 
rumstemperatur med hjälp av en reglerventil 
i vattenbatteriets tillopp. Vid varmt väder kan 
aggregatet automatiskt växla till kyldrift.



6 Inkopplingsprincip 

230AW aggregatet har utgångar för värme till ett radiatorsystem och/eller golvvär-
meslingor. På toppen av aggregatet finns kanalanslutningar för ventilation med 
eller utan inbyggd luftvärme. Värmepumpen är reversibel och ansluts ventilations-
kanaler för sekundärluft (cirkulation) kan man även få komfortkyla sommartid.

INKOPPLINGSPRINCIP 
VATTEN, VÄRME- OCH KYLLEDNINGAR

INGÅR I LEVERANSEN

INKOMMANDE KALLVATTEN
TAPPVARMVATTEN TILLOPP

LUFTNINGSVENTIL RETUR
ÖVERTRYCKSVENTIL*
LUFTNINGSVENTIL TILLOPP

K

K

K

VÄRMEVATTEN/KYLVATTEN RETUR
VÄRMEVATTEN/KYLVATTEN TILLOPP
AVSTÄNGNINGSVENTILER TILLOPP o RETUR*

KYLMEDEL GASANSLUTNING
KYLMEDEL VÄTSKEANSLUTNING

KONDENSAVRINNING K
ansluts till husets avlopp

1×

*



7Innerdel och utedel

INNERDEL OCH UTEDEL

Innerdelen placeras antingen i ett teknikrum, badrum eller en tvättstuga, och 
kopplas ihop med utedelen som sitter utomhus på väggen eller på marken.
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Kuben 230AW allt-i-ett aggregat är 
extremt utrymmessnålt med tanke 
på aggregatets många energibe-
sparande funktioner. Det kräver 
enbart en yta på 60 x 60 cm och 
behöver inget speciellt teknikrum. 

VÄRMEPUMPEN
Den integrerade luft/vattenvärmepumpen är utrus-
tad med den senaste tekniken och använder det 
nya mer miljövänliga medlet R32. Den har den bäs-
ta årliga effektiviteten på 
marknaden och levererar 
vatten med en temperatur 
upp till +65 °C.

Med en utedel som tar 
energin ur utomhusluften 
är värmepumpen mycket 
effektiv och den överförda 
energin till vattenvärme 
kommer att räcka för att 
täcka hela husets energi-
behov, inklusive varmvatt-
net.

VARMVATTENBEREDAREN
Varmvattentanken av rostfritt stål rymmer 180 liter. 
Den har en integrerad extra värmare som reserv 
ifall utetemperaturen är exceptionellt låg. Tanken 
har ett inbyggt magnetitfilter för friskare vatten.

VENTILATIONSSYSTEMET
Kuben 230AW innehåller en modern högteknologisk 
ventilationslösning. Den inbyggda värmeåtervin-
ningsenheten är en motströmsvärmeväxlare med 
mer än 80% verkningsgrad. Den används för att 
förvärma den inkommande kalla luften på vintern 
och den hjälper också till att kyla ner den varma 
tilluften på sommaren. Enheten är helt tät och ingen 
överföring av lukt från frånluft till tilluft sker.

Aggregatet innehåller ett elektrisk värmebatteri i 
uteluftintaget för extra förvärmning och som för-
hindrar att växlaren frostar på i en miljö med hög 
luftfuktighet.

På tilluftssidan, efter värmeåtervinningspaketet, 
finns ett vattenbatteri som är anslutet till värmepum-
pen och som levererar varmvatten för att värma 
tilluften till den inställda temperaturen.

Filtrering sker genom effektiva 
och ekonomiska filter på både 
tilluften, sekundärluften och 
på frånluften.

Fläktarna är individuellt ste-
glöst reglerade och du kan 
välja mellan olika varianter 
när det gäller behovet av att 
reglera.

Utedel luft/vatten värmepump

ALLMÄN INFORMATION
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LUFTVÄRMESYSTEMET
För att kunna värma upp ett helt hus med luft är 
det nödvändigt att öka tilluftflödet något eftersom 
tilluften transporterar värmen. Beroende på energi-
förbrukningen bör utomhusluften inte ökas mer än 
ventilationen kräver. Därför ansluts en extra kanal 
för sekundärluft på toppen av aggregatet 230AW.

Den sekundära luften tas enbart från ”rena” ytor, tex 
vardagsrummet och transporteras genom ett sepa-
rat kanalsystem till aggregatet där luften filtreras, 
värms av värmepumpen och sedan distribueras till-
baka till vardagsrum, sovrum mm tillsammans med 
tilluften. Den blandas aldrig med avluft från toalett, 
kök med mera som lämnar huset efter att värmen 
överförts i värmeåtervinningen.

På detta sätt kommer hela huset att värmas upp 
mycket snabbt och effektivt och ge ett extraordinärt 
inomhusklimat.

Om det behövs lite högre temperatur i badrummet 
är det smidigt att använda golvvärme där, tillsam-
mans med luftvärmen, för att få ett varmt golv för 
nakna fötter.

RADIATORVÄRME & GOLVVÄRME
För att kunna få olika temperaturer i olika rum är det 
möjligt att använda radiator och golvvärme tillsam-
mans med luftvärme. Luftvärme är snabb, radiator-
värmaren är långsammare och golvvärme är myck-
et långsam, men tillsammans skapar de en mycket 
bekväm inomhusmiljö. Ställ in temperaturen för 
luftvärme som den lägsta genomsnittstemperatu-
ren i huset eller lägenheten. I de rum där det krävs 
en högre temperatur, sätt lite högre temperatur på 
radiatorerna eller golvvärmen. Naturligtvis är radia-
torerna eller golvvärmen oberoende av luftvärmen 
och fungerar utmärkt på egen hand, utan luftvärme, 
men uppvärmningen blir lite långsammare.

VARMVATTENPRODUKTION
Den integrerade varmvattenberedaren kommer 
alltid att ge varmt vatten oberoende av vilket läge 
systemet arbetar i. Tappvarmvattnets temperatur är 
konfigurerad att prioriteras av värmepumpen före 
uppvärmning av byggnaden, men med den stora 
lagringstanken för varmvatten kommer det aldrig 
att märkas en lägre temperatur i varmvatten eller i 
uppvärmningen av huset.

VÄRMESYSTEMET
Uppvärmning av huset eller lägenheten kan göras 
på olika sätt. Hjärtat i systemet är den integrerade 
luft/vattenvärmepumpen. Den levererar varmvatten 
till olika ställen som kan användas var för sig eller 
tillsammans med andra uppvärmningsfunktioner.

Kuben 230AW med öppen servicelucka

Värmefunktioner, självständigt eller parallellt

• Luftvärme via tilluften och det sekundära 
systemet

• Radiatorvärme

• Golvvärme

• Fläktkonvektor

• Varmvattenproduktion i den integrerade 
varmvatten beredaren

ALLMÄN INFORMATION



10 Montageinstruktioner

Leveransen omfattar följande delar 
(leverans på pall):

• 1 st aggragat, FTX med sekundärluft

• 1 st värmepump utedel

• 1st värme pump innerdel

Monteringsprincip innerdel och FTX

• Värmepumpens innerdel ställs på plats nära en 
vägg.

• Inkommande kallvatten, tappvarmvatten, 
värmevatten och kylledningar kopplas in.

• FTX-aggregatet placereras ovanpå innerdelen 
i framkant. 3 cm extra höjd behövs för FTX-
monteringen.

• Ventilationskanaler inklusive sekundärluftkanal 
monteras på toppen av FTX-aggregatet.

• Elanslutning görs av matning och extravärme.

INGÅR EJ I LEVERANSEN
Kylrör för kylmedlet R32 levereras av kylmontören. 
Erforderliga vattenrör och rördetaljer levereras av 
VVS-montören vid inkoppling av värme och vatten-
systemet i huset.

TRANSPORT
Aggregatdelarna transporteras på pall. Materielet 
är inplastat från fabrik men bör inte förvaras utom-
hus innan monteringen. Undersök sändningen vid 
leverans och kontrollera eventuella fraktskador. 
Anmäl direkt synliga skador till chauffören. Skador 
som upptäcks efter uppackning dokumenteras och 
anmäls till fraktbolaget.

MONTERING ALLMÄNT
Aggregatet är avsett att placeras i varmt utrymme i 
vistelsezonen, tex i tvättstugan, i pannrummet eller 
på motsvarande plats. Det bör finnas en golvbrunn i 
installationsutrymmet för att kunna ta hand om kon-
densvatten och ev vattenläckage på ett säkert sätt. 
Eftersom 230AW aggregatet innehåller en varm-
vattenberedare och har modulmåttet 60x60 cm kan 
innerdelen med fördel ställas på samma ställe som 
den tidigare varmvattenberedaren hade. Höjden på 
standardaggregatet med 180 liters varmvattenbe-
redare är 2200 mm och med den större varmvat-
tenberedaren på 240 liter är aggregatet 2400 mm, 
så takhöjden i installationsutrymmet måste beaktas 
eftersom kanalanslutningarna för ventilationen är 
placerade på toppen av aggregatet och är inte in-
räknade i dessa höjder.

MONTERING PÅ KONSOLER
Skulle takhöjden ändå bli för låg finns möjligheten 
att placera FTX-aggregatet bredvid värmepumpens 
innerdel på någon av de tre anpassade underdelar-
na som finns som tillval.

MONTERINGSPRINCIP VÄRMEPUMP 
UTEDEL 
Utedelen monteras på konsoler på yttervägg så 
nära innerdelen som möjligt för att kylledningarna 
ska bli så korta som möjligt. Aggregatet är färdigfyllt 
med kylmedel för max 10 m kylledningar. Om väg-
gen är känslig för vibrationer bör gummidämpare 
monteras under utedelen eller så kan den monteras 
på en betongplatta på marken.

MONTAGEINSTRUKTIONER



11Mått uppgifter

21
50

/2
35

0

50
0

50
0

600 570

Baksida

Framsida

FTX-del

FTX-del

Innerdel

värmepump

616

16
50

 (1
80

L)
 / 

18
50

 (2
40

L)

Av- Till-

Ute- Från
luft

luft luft

luft

 luft
Sekundär- 

Ø 160

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125
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• Värmevatten/kylvatten tillopp. 
• Inkommande kallvatten. 
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MÅTT UPPGIFTER



12 Tekniska data

TEKNISKA DATA

• Ett ventilationsaggregat för ALL ventilation, luftvärme/
komfortkyla och tappvarmvatten i huset. Luft/vatten-
värmepump och varmvattenberedare.

• Högeffektiv värmeåtervinning > 80%.

• Mycket kompakt aggregat som inte behöver något 
teknikrum tack vare den låga ljudnivån.

• Snabb och enkel installation.

• Nyckelfärdigt med inbyggt styr. Anslut bara strömmen, 
vatten och ventilationskanaler.

• Styrning via telefonen.

VÄRME
• Förvärme 1 kW och eftervärmningsbatteri för vatten.  

• Överhettningsskydd på elbatteriet. 

• Rumstemperaturreglering. Kan ändras till en annan 
tempreglering. 

• Vattenuppvärmning från den uteplacerade luft/
vattenvärmepumpen. 

KYLEFFEKT
Maximal kyleffekt på denna aggregatstorlek, se offert för 
specifik kyleffekt. För helt optimal kylkomfort erfordras 
en kylberäkning för lgh och med den som grund kan en 
helt anpassad kyleffekt erbjudas. Till exempel ger stora 
fönster mot söder utan solavskärmning en stor ökning av 
kylbehovet.

STYRNING
Styr och reglering via telefonen där driftslägen och tem-
peraturer kan övervakas, liksom systemets status och 
det inställda schemat för driften. 

TILLVAL
Separat display för väggplacering.

STANDARDUTRUSTNING 
• Direktdrivna, energieffektiva tilluft- och frånluftfläktar 

av EC-typ. 

• Motströmsvärmeväxlare.  
Temperaturverkningsgrad >80%. 

• Helt tät utan  överföring mellan tilluft och frånluft. 

• Filter ISO ePM1 70%;. Kassettfilter med mycket god 
filterekonomi. 

• Värme från utomhusplacerad luft/vattenvärmepump. 
Inbyggd styr- och reglercentral. 

• Automatisk avfrostning. 

• Individuell steglös hastighetsreglering med forcering. 

• Tilluftstemperaturreglering eller 
rumstemperaturreglering. 

• Automatisk bypassfunktion. 

• Flera tidkanaler med automatisk 
sommartid. 

• Inbyggd steglös separat 
luftflödesreglering. 

Luftmängder:
Normalfart
Forceringsflöde

55 l/s (198 m³/h) 60 Pa
64 l/s (230 m³/h) 60 Pa

Tillskottsvärme:
Förvärme
Eftervärme

1 kW
Vattenvärme från tex värmepump

Eldata:
Anslutning
Tilluftsfläkt
Frånluftsfläkt

1 fas, 230V, 10A
EC 170 W, 230V (50/60Hz)
EC 83 W, 230V (50/60Hz)

Värmeåtervinning: Motströmsvärmeväxlare  
Återvinning > 80%

Ljudnivå: 32 dB(A) max 50l/s (60Pa)
35 dB(A) max 64l/s (60Pa)

Kanalanslutning: Spirokanal Ø 160 på tilluften. Se-
kundär-, från-, till- och avluft Ø 125 

Färg:
Vikt FTX, kg:
Mått, FTX:

Vit pulverlack 
52 total 183/191 
Höjd: 500 mm 
Bredd: 600 mm 
Djup: 616 mm inkl dörr

FTX + VVB 180 lit:
FTX + VVB 230 lit:

Höjd: 2150 mm 
Höjd: 2350 mm

FTX - aggregat 230AW
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GARANTI

PRODUKTGARANTI - GILTIG 2 ÅR
Garantin omfattar alla på ovan angivna produkter förekommande fel, som kan hänföras till fabrika-
tion. Garantin gäller endast produkter, således ej skada som ev felaktig produkt kan ha vållat. Garan-
tin omfattar ej skador som orsakats av felaktig eller ovarsam behandling, genom obehörigt ingrepp 
eller genom olyckshändelse.

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

Kunden skall också bära kostnaderna för demontering av defekt del och montering av ny eller re-
parerad 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.

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 ga-
rantiarbetet 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 - GILTIG 5 ÅR
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.

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 fabriksinställning-
ar 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.

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.

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 garantiar-
betet 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.
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KUBEN VENTILATION AB
Vassbo 64 SE-791 93 Falun

Tel: 0243-22 31 15
info@kubenventilation.sewww.kubenventilation.seKontakt

Namn, direktnummer och mejl till personerna som har ansvaret för respektive område finns på Kubens 
hemsida www.kubenventilation.se/personal. Annars kontakta växel:

Växel: 0243-223115 
info@kubenventilation.se

Vill du ha en offert på Kuben 230AW?

Mejla till offert@kubenventilation.se och bifoga gärna en planritning över det hus 
du behöver ventilation till, så återkommer vi så snart vi kan med en offert.

KONTAKT

I HJÄRTAT AV DALARNA
Vår produktion sker i Vassbo, mitt emellan Falun och 
Borlänge, i hjärtat av Dalarna, alldeles intill den ljuvliga 
sjön Lilla Aspan.

Våra konstruktörer konstruerar, ritar och tar fram nya 
ventilationsaggregat på kontoret som sedan tillverkas på 
beställning i fabriken i huset bredvid. 
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