
Väggmodell
FWT-GT

• Mycket estetisk 
design

• Optimal luftfördelning

• Enkel installation

• Fläktmotor med tre hastigheter

• Tillval: trådlös fjärrkontroll

Takmonterad 4-vägsblåsande kassett
FWF-BT/BF

• 600 x 600 kasset

• Integrerat friskluftsintag

• Horisontell autoswing

• Enkel installation i hörn

• Standard kondensvattenpump 
med 750 mm lyft

• Tillval: trådlös fjärrkontroll

Väggmonterad golvmodell
FWXV-ATV3

• Ultratunn diskret design (135mm)

• Snabb och enkel installation

• Kan installeras så rören döljs i 
väggen (tillval)

• Mycket tystgående

• Inbyggd touchkontroll

Väggmodell
FWXT-ATV3

• Slimmad väggmon-
terad inom husen-
het

• Enheten är endast 129 mm djup

Takmonterad 4-vägs-
blåsande kassett

Väggmonterad golv-
modell Väggmodell Väggmodell

Modell FWF-BT/BF-03 FWXV-20AATY3 FWXT-20ATV3 FWT-GT-03
Kyleffekt 
(Min.Max)

kW 2,4-3,0 1,8-3,2 0.9-2,3 2,02-2,67

Värmeeffekt 
(Min.Max) kW 2,7-3.3 1,9-3,9 1,0-2,6 2,25-2,96

Ljudtrycksnivå 
(Min.Med.Max) dBA 26/27/31 23/26/35/46 26/43 25/30/35

Höjd x Bredd x Djup mm 285x575x575 601x1399x135 335x1300x128 288x800x206

Vikt kg 19 26 19 9
Pris 
inkl moms Aggregat SEK 12 200 kr 8 550 kr 11 000 kr 6 700 kr

Styrning SEK Trådlös fjärrkontroll: 
2 800 kr - Kontrollpanel för vägg: 

1 200
Trådlös fjärrkontroll: 
800 kr

KUBENS FLÄKTKONVEKTORER
En fläktkonvektor (även kallad värmepumpskonvektor) är ett värmeelement för vatten kombinerat med en tyst-
gående fläkt. Konvektorerna kan leverera kyla eller värme beroende på vilken vattentemperatur som tillförs. De 
kan kombineras och passar perfekt tillsammans med ett golvvärmesystem. De reagerar snabbare än det trögare 
golvvärmesystemet vilket gör att temperaturen går att styra mer exakt över tid. Mycket lämpliga för att totalt tillfö-
ra mer kyla eller för att få extra temperaturhöjning eller temperatursänkning i något enskilt rum.

Kuben har i standardsortimentet ett urval av prisvärda fläktkonvektorer av Daikins fabrikat. Dessa kännetecknas 
av bra kyl- och värmeeffekt, låga ljudvärden, bra luftspridning och ett mycket rimligt pris.

KUBEN VENTILATION AB
Vassbo 64 SE-791 93 Falun
Tel: 0243-22 31 15
info@kubenventilation.se www.kubenventilation.se Kubens fläktkonvektorer


