
Tekniska data

STANDARDUTRUSTNING 
• Värmeväxlare av motströmstyp.
• Temperaturverkningsgrad >80%.
• Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.
• Tillverkad av aluminium. Avfrostningsfunktion.
• Energisnåla till- och frånluftfläktar av DC/EC-typ.
• 3-stegs fläkthastighetsreglering, steglöst

inställbara, med forceringsfunktion.
• Tillufttemperaturreglering med inställning på

panelen. Automatisk bypass funktion.
• Inbyggd el- och reglercentral. Extern display.
• Förinställda luftflödesvärden.
• Tilluftfilter F7. Kassettfilter med mycket god

filterekonomi. Frånluftfilter G4. Planfilter som
håller aggregatet rent.

• Extra montageplatta för mycket enkel
upphängning.

• Automatisk avfrostningsfunktion med förvärme
gör att verkningsgraden bibehålls även vid
mycket låg utetemperatur.

TILLSKOTTSVÄRME
Elektriskt förvärmebatteri PTC 900 W,  standard.   
Elektriskt eftervärmebatteri PTC 900 W, tillval. 
Överhettningsskydd. Tillufttemperaturreglering. 
Temperaturreglering med elektronisk värmeregula-
tor.

TILLVAL
• Täckplåt mellan aggregat och tak för att dölja

kanaler.
• Kondensförångare för att ersätta

kondensavrinning till avlopp.
• CO²-givare för forcering av luftflödet.
• Närvarogivare för start och stopp eller forcering.
• Larmpanel, för extern placering. A- och B-larm
• Web-baserad kontroll och styrning.
• Kanalsats. Komplett sats med vitlackade kanaler,

böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.
• Kombidon för yttervägg. Anslutning av både ute- 

och avluft.
• Aggregat och tillbehör i valfri kulör.

* Kuben Ventilation förbehåller sig rätten att när som
helst ändra eller uppdatera den tekniska datan.

Luftmängder
Normalfart:
Max:

85 l/s (306 m³/h) 50 Pa
100 l/s (360 m³/h) 100 Pa

Tillskottsvärme
Förvärme:
Eftervärme, tillval:

PTC 900 W elvärme standard  
PTC 900 W elvärme alt vatten 

Bypass-reglering: Temperaturstyrt 24 V

Eldata
Tilluftfläkt:
Frånluftfläkt:

1-fas, 230 V, 10 A stickpropp.
200-240 VAC, 165W, 1,3 A, EC
200-240 VAC, 165W, 1,3 A, EC

Värmeåtervinning: Motströmsvärmeväxlare 
Återvinning > 80%

Ljusnivå: 35 dB(A) 60 l/s (216 m³/h) 
40 dB(A) 95 l/s (342 m³/h)

Kanalanslutning: Spirokanal Ø 125 på samtliga 
anslutningar.

Färg:
Mått:

Vit pulverlack
Höjd: 816 mm+ansl stosar   
Bredd: 600 mm
Djup: 400 mm Inkl dörr   
Djup: 352 mm utan dörr  
Dörrdjup: 48 mm avtagbar

Kondens Alt 1: Anslutning av kondensslang. 
Alt 2: Kondensförångare (tillval).
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