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3Orienterade uppgifter

Kuben 100W

Kuben 100W är ett komplett inneklimataggregat för 
kontor, konferenslokaler, kontor, skolor mm. Aggre-
gatet är extremt tyst i förhållande till sitt luftflöde. 
Inget speciellt fläktrum behövs utan aggregatet kan 
placeras direkt i lokalen som ska ventileras. 

Kuben 100W placeras bäst mot yttervägg med 
uteluft- och avluftanslutningen direkt ut genom väg-
gen till ett sk kombidon.

Kuben 100W tillför tilluften i ett galler i nedre delen 
av aggregatet och frånluften sugs ut i toppen. Det 
finns även möjlighet att exludera bottendelen och 
låta tilluften blåsa ner mot golvet när aggregatet 
hänger på väggen. Frånluften sugs in genom ett 
galler på toppen men det finns även möjlighet att 
kanalansluta frånluften i toppdelen.

Aggregatet är komplett med inbyggd styr- och reg-
lerutrustning. Elanslutning är allt som behövs.

Den inbyggda värmeåtervinningen blir mycket stor 
med en högeffektiv motströmsvärmeväxlare.

Som reservvärme finns både- el eller vattenvärme 
att välja.

Filtreringen sker genom effektiva och ekonomiska 
filter både på till- och frånluftsidan.

Fläktarna är separat steglöst varvtalsreglerbara och 
en mängd varianter på behovsstyrt luftflöde finns att 
välja på.

FUNKTION
Aggregatet förser lokalen med filtrerad och tempe-
rerad friskluft genom lågimpulsinblåsning i aggrega-
tets nedre del. 

Den ofräscha använda luften sugs ut på aggrega-
tets ovansida och/ eller med kanalanslutna från-
luftsdon från angränsande rum.

Lokalerna blir på så sätt effektivt ventilerade utan 
vare sig ljud eller dragproblem.

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
Kuben-aggregatet är mycket flexibelt. Inget fläktrum 
behövs och aggregatet kan placeras på en mängd 
olika sätt i lokalen som ska ventileras. Eventuella 
frånluftkanaler ansluts på sidan av aggregatets 
överdel enligt de olika anslutningsalternativ som 
erbjuds. 

Frånluften kan tex anslutas till bef. frånluftsystem 
från toaletter och dyl. Tack vare den täta mot-
strömsvärmeväxlaren förekommer ingen luktöverfö-
ring till tilluften.

ORIENTERADE UPPGIFTER



4 Montageinstruktioner

MONTERING ALLMÄNT
Aggregatet är avsett att placeras direkt i den lokal 
som ska ventileras. Placering mot yttervägg är att 
föredra och avgörande för att de mycket låga ljud-
värdena ska innehållas.

Aggregat kan vid leverans och utplacering flyttas 
med hjälp av en pallyft. Beakta höjden och den 
höga tyngdpunkten. 

För att få aggregatet lättare att bära och få ner 
djupmåttet vid transport kan dörrarna monteras loss 
enligt nedan.

Aggregatet är tungt att hantera och två man är 
nödvändigt för att montera aggregatet utan risk för 
skador.

Använd sugkoppshandtag av bra kvalitet vid manu-
ell hantering. Två handtag på varje sida. 

DEMONTERING DÖRRAR
Dörrarna demonteras och monteras säkrast och 
enklast av två man.

Dörrarna öppnas och trycks lätt mot aggregatet 
av en person samtidigt som gångjärnen snäpps 

loss av nästa person.

Peta loss den röda spärren i 
gångjärnet i riktning från aggrega-

tet och snäpp upp låsningen med en 
mejsel i riktning från gångjärnet.

Om dörren trycks mot aggregatet 
vilar gångjärnsdelen i dörren mot 

motsvarande del på aggregatet. Lyft 
nu försiktigt bort dörren. 

MONTAGEPLÅT
Kuben 100W har som standard en montageplåt 
som monteras på insidan av ytterväggen.

2 st runda hål 270 mm med c/c 330 görs i ytterväg-
gen enl skissen och ett ovalt hål görs för kabelge-
nomföringen genom att borra 2 st 74 mm hål enl 
skissen och därefter kapa ur mellan hålen.

TRANSPORT
Aggregatet transporteras på pall stående. Detta för 
att underlätta hantering eftersom aggregatdelen 
är hög (1,50 m). Aggregatet är inplastat från fabrik 
men bör inte förvaras utomhus innan monteringen.

LEVERANSMOTTAGNING
Undersök sändningen vid leverans och kontrollera 
eventuella fraktskador. Leveransen omfattar följan-
de delar:

1 st aggregatdel 
1 st aggregatöverdel (tillval med kanalanslutningar)  
1 st underdel med tilluftsgaller (tillvalsbeställning)  
2 st väggenomföringar för avluft/uteluft, isolerade,

200 mm, längd enligt väggtjockleken.

1 st utekanal för utomhusplacering  
1 st kombidon med fläktar. 
1 st montageplatta för vägg.

1

2

3
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MONTAGEINSTRUKTIONER
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Ljuddämpad toppdel med frånluft-
galler. Kan även bestyckas med 
kanalanslutning för frånluft.

Elkablarna från fläktarna i kombi-
donet dras genom utekanalen in till 
aggregatet genom ett hål i väggen.
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Tilluftinblåsning

Elkablar mellan ag-
gregat och kombidon 
dras i överkant av 
vägg genomföringen

Drevning runt de cirkulära 
väggenomföringarna. 

Montageplåt skruvas på 
väggen och därefter hängas 
aggregat på montageplåtens 
krokar.

Kortlingar bekom montageplåtar 
för att förstärka infästningen.

Eventuella kortlingar för att fästa aggre-
gat med två skruvar i väggen när inte 
golvlådan används. Enbart som extra 
fäste eftersom större delen av aggre-
gatets tyngd hänger på krokarna på 
montageplåten.

SEKTION PRINCIP

MONTAGEINSTRUKTIONER



6 Montageinstruktioner

MONTAGE STEG FÖR STEG

När håltagningen och kortlingar är klara kan 
montageplåten och de båda väggenomföringar-

na monteras på och i genom 
ytterväggen.

Börja med att passa in 
montageplåten över hålen 
på innerväggen. Krokarna 
framåt/uppåt. Skruva fast 
mot väggen med kortlingar 
bakom.

Montera därefter de medföljande rörgenom-
föringarna i ytterväggen. Dreva därefter runt 

rören med byggisolering. 

När båda genomföringarna sitter stadigt genom 
väggen passas utekanalen in över hålen på 

utsidan av ytterväggen. Öppna locket och fäst med 
skruv i väggen. Täta med byggsilikon el likvärdigt 
på översidan och sidorna för att väderskydda uteka-
nalen.

Koppla ihop kombidonets och 
utekanalens kablar. Kontakter-

na är olika och passar bara ihop på 
ett sätt.

Mata in den 
andra änden 

av utekanalens 
kablar genom kabelkanalen i ute 
kanalen in i ytterväggen för senare 
anslutning i aggregatet. Dreva runt 
hålet.

Montera kombidonet på utekanalen.

1
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Dra sedan in kablarna från 
kabelkanalen som nyss 

förts in i väggen utifrån in i ag-
gregatets baksida enl bilden.

Häng aggregatet på 
montageplåtens upphäng-

ningskrokar. Montera eventuell 
underdel. Fäst aggregatet i 
nederdelen med montageskruv 
i väggen.

Koppla in kablarna från utedelarna in i aggrega-
tet på kontakterna i aggregaget. Kontakterna är 

4-pol och 5-pol så det är tydligt vilken kontakt som 
går var.

Montera eventuell överdel 
på aggregattoppen. Skru-

va fast i väggen

Montera täcklocket på 
överdelen.

Kontrollera att aggregatet är komplett inuti och 
att komponenterna sitter fast. Stäng därefter 

dörren.

7
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8 Inkoppling el och styr

Aggregatet är bland annat försett med: 
Tilluftfläkt och frånluftläkt. 
Förvärmebatteri med el.  
Automatiskt bypass spjäll. 
Komplett inbyggd styrutrustning.  
Som tillval elektriskt eftervärmningsbatteri.

Den interna styrpanelen är tillgänglig innanför servi-
cedörrarna som öppnas med två vred. 

Styren är internt och komplett färdigkopplad. Mat-
ningsströmmen ansluts med 1-fas, 230 V avsäkrad 
10 A .

Matningen kopplas in på plint 1, 2 och 3 på monta-
geplåten ovan styrpanelen enligt bilden till höger. 
Kabeln ska anslutas till en säkerhetsbrytare högt på 
väggen.

Co²givaren ligger löst i aggregatet vid transport och 
behöver bara sättas på sin plats, se bild till här intill.

Alla temperaturgivare är internt kopplade i aggrega-
tet och inget annat än elmatningen behöver kopplas 
och anslutas för att aggregatet ska bli driftklart.

Är aggregatet utrustat med närvarostyrning pla-
ceras den infraröda givaren i rummet på en vägg 
så att god täckning uppnås. Givaren kopplas med 
lågspänningskabel till avsedd plint i aggregatet. Se 
bilder här intill.

Aggregatet är konfigurerat och förinställt med fa-
briksinställningar. Det är därmed driftklart så snart 
elmatningen är inkopplad. Samtliga inställda pa-
rametrar kan justeras med det nedladdningsbara 
programmet E-tool. Senaste versionen kan hämtas 
på Kubens hemsida. 

I de flesta fallen räcker det dock med enklare 
driftinställningar.om görs i den löst medleverade 
styrpanelen. Instruktioner till den finns längre bak i 
kompendiet.

OBS! Glöm inte att matningsskabeln  
utanför aggregatet skall passera en säkerhetsbryta-
re monterad högt på vägg.

Elmatningen 1 x 230V  
10A ansluts på plint  
1,2 och 3 i styrcentral

Extern styrpanel för place-
ring utanför aggregat.

TILLVAL: Co²-givare

Närvarogivare

Intern styrpanel

INKOPPLING EL OCH STYR



9Tekniska data

• Mycket låg ljudnivå tack vare låga interna 
tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad 
ljudisolering.

• Högeffektiv värmeåtervinning. > 80%.
• Mycket kompakt aggregat som är avsett att 

placeras direkt i rummet. Monteras i ytterväggen. 
• Enkel och snabb montering med hjälp av 

montageplåt.
• Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara 

strömmen.
• Integrerad behovsanpassad reglering (CO²) och 

kontroll och styrning över internet som tillval.
• Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.

STANDARDUTRUSTNING 
Energieffektiva steglösa EC-fläktar. Värmeväxlare 
av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad >80%. 
Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft. Filter 
ISO ePM1 70%;. Kassettfilter med mycket god filte-
rekonomi. Automatisk avfrostningsfunktion. Steglös 
hastighetsreglering med forcering. Tillufttempera-
turreglering med inställning på panelen. Automatisk 
bypass funktion. Inbyggd el- och reglercentral. Tid-
kanal med automatisk sommartidsfunktion. Förvär-
me 1,0 kW. Förångare för ev kondensvatten. Gör att 
ingen avrinning från aggregatet erfordras

TILLVAL
• Anslutningsdel på toppen för frånluftkanal. 
• Trycklåda under aggregatet med tilluftgaller.
• Eftervärme: 1,0 kW
• Timer för forcering av flödet eller extra drifttid. 
• Frånlufttempreglering, kaskadreglering, 

utekompensering. 
• Larmpanel, för extern  

placering. A- och B-larm
• Web-baserad kontroll och styrning.
• Aggregat och tillbehör i valfri kulör.
• CO²-givare för forcering av luftflödet.
• Närvarogivare för start och stopp. 

VÄRME
Förvärme (standard): elektriskt värmebatteri 1 kW. 
Eftervärme (standard): elektrisk kondenskokare 160 
W. Eftervärme (tillval): elektriskt värmebatteri 1 kW. 
Självreglerande PTC-element 
Överhettningsskydd på elbatteriet.  
Tillufttemperaturreglering (fabriksinställt).  
Andra reglerfall kan konfigureras i efterhand.

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

Luftmängder
Normalfart:
Forceringsflöde:

75 l/s (270 m³/h) 
105 l/s (378 m³/h) 

Tillskottsvärme
Förvärme el:
Eftervärme el, tillval:

1000 W  
160 W (kondenskokare)

Eldata
Elvärme  
Vattenvärme  
Tilluftfläkt  
Frånluftfläkt 

1,0 kW, 230V, 1-fas 10 A
230 V, 1-fas, 10 A 
200-277VAC, EC, 1,25A.  
200-277VAC, EC, 1,25A.

Värmeåtervinning: Motströmsvärmeväxlare  
Återvinning > 80%

Ljusnivå: 30 dB(A) 75 l/s (270 m³/h)  
30 dB(A) 85 l/s (306 m³/h) 

Kanalanslutning: Separat anslutningsdel på top-
pen för frånluftkanal. Tillval.

Färg:
Mått:

Dörr, avtagbar vid 
transport
Aggregat utan dörr

Vit pulverlack
Höjd: 1800 mm (2100 mm) 
Bredd: 660 mm 
Djup: 260 mm inkl dörr 
Djup: 58 mm
Djup: 200 mm 

TEKNISKA DATA
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FUNKTION
Kuben 100W är avsett att nästan ljudlöst ventilera 
ett större rum, en skolsal, ett konferensrum eller 
liknande.

Aggregatet som är mycket energieffektivt, med mot-
strömsvärmeväxlare med hög verkningsgrad och 
energisnåla EC-fläktar, placeras lämpligast direkt 
mot ytterväggen.

Två hål tas upp i ytterväggen för uteluft och avluft. 
Tilluften tillförs något undertempererad i nedre 
delen av aggregatet och luften ”flyter ut” över golvet 
och når långt in i rummet.

Frånluften sugs in på toppen av aggregatet men 
kan också kanalanslutas med två 160 mm kanaler. 
Detta för att kunna ventilera ett WC, ett pentry eller 
liknande utrymmen. 
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11Funktionsbeskrivning

FUNKTION
Aggregatet startas via huvudbrytaren MN01. Reg-
lercentral RC1 startar och stoppar aggregatet enligt 
inställda tider. Huvudbrytaren MN01bryter alla 
funktioner, även strömmen till regleringen. Regler-
centralen RC1 har batteribackup till gångreserven. 
Som tillskottsvärme finns ett förvärmebatteri EV1i 
uteluften och som tillval ett elbatteri EV2 i tilluften . 
Brytare MN02 bryter elmatningen till förvärmen EV1 
och MN03 bryter matningen till eftervärmen EV2. 
Kanalgivare GT1 styr via reglercentral RC1, bypass 
spjället och elbatterierna att hålla inställd tillufttem-
peratur enligt temperaturinställningen. Kanalgivare 
GT8 mäter avlufttemperaturen och styr med hjälp 
av en separat termostat en kondensförångare som 
värmer bort kondensatet vid avfrostning.

Aggregatet är utrustat med ett bypass spjäll SP1s-
om reglerar i sekvens med värmeregleringen med 
hjälp av reglercentral RC1. Vid minskat värmebehov 
stänger värmeregleringen och enbart värmeväxla-
ren värmer uteluften. I nästa sekvens vid ytterligare 
sänkt värmebehov öppnar by-pass spjället förbi 
värmeväxlaren.

Aggregatet är försett med individuell och steglös 
varvtalsreglering av fläktarna i två steg: normal och 
forcerad. Fläkthastigheterna programmeras i regler-
centralen RC1. 

FLÖDESSCHEMA, STYRFUNKTIONER

Fabriksinställning varvtal: Tidkanalen är ställd i dyg-
netruntdrift alla dagar med lågfart. När närvarogiva-
ren NG01, placerad i rummet, indikerar verksamhet 
eller rörelse startar aggregatet till inställd normalfart. 
Om den inbyggda CO2-givaren börjar indikerar 
dålig luft forcerar fläktarna steglöst upp till ett inställt 
maxvärde om så behövs för att försöka hålla CO2 
halten på normalvärdet. Hastighetsvärdet för fläktar-
na i % eller lämpligt luftflöde i m³/h kan ställas om i 
reglercentralen RC1.

För att förhindra påfrostning på värmeväxlaren vär-
mer förvärmebatteriet EV1 uteluften vid kall väder-
lek. Om påfrostning till slut ändå inträffar reagerar 
tryckgivare GP1 och öppnar via RC1 by-pass spjäll-
let SP1. Frånluftvärmen värmer bort isen. Bypass 
spjället stänger därefter automatiskt.

SÄKERHETSFUNKTIONER
Vid överhettning på värmebatteriet löser överhett-
ningskyddet GT51 ut och stänger fläktarna och el-
matningen till batteriet. Återställningen av det manu-
ella överhettningsskyddet sker direkt på elbatteriet. 
När aggregatets dörr öppnas, stannar aggregatet.
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STYCKELISTA ELEKTRONIK

STYRUTRUSTNING

Pos. Art. Antal Benämning Beskrivning/typbeteckning Leverantör/fabrikat

EV1 880201 1 Förvärmebatteri VR 230-1-3 BACKER

EV2 880202 1 Eftervärmebatteri VR 230-1-3 BACKER

TF1 880101 1 Tilluftfläkt D3G-250-EE51-11 EBM

FF1 880101 1 Frånluftfläkt D3G-250-EE51-11 EBM

K1 880302 1 Kontaktor C7-A30 24DC LOVATO

K2 880306 1 Kontaktor C7-A30 24DC RELECO

K3 880306 1 Kontaktor C7-A30 24DC RELECO

K4 880306 1 Kontaktor C7-A30 24DC RELECO

K5 880303 1 Kontaktor C7-A30 230 RELECO

MN01 880331 1 Brytare LAS1-AGQ-112 OEM

MN02 880331 1 Brytare LAS1-AGQ-112 OEM

MN03 880331 1 Brytare LAS1-AGQ-112 OEM

PK3 880450 1 Dörrbrytare M4-04-NO GYCOM

RC1 880702 1 Reglercentral K10282-3 REGIN

GT1 880715 1 Tempgivare uteluft TGKH1/PT1000 REGIN

GT8 880715 1 Tempgivare tilluft NTC OEM

S1 880901 1 Manöversäkring Automat 10A OEM

GT51 880225 1 Överhettn. skydd 1a=manuellt,1b=autom i serie ELFA

GP1 880600 1 Påfrysningsskydd Differenstryckvakt DTV500 REGIN PULS

TR1 880502 1 Spänningsaggr 24 MDR-60-24 BELIMO

SP1 880550 1 Bypass spjällmotor LM24SR MALMBERGS

NG01 880904 1 Närvarogivare 355A REGIN

CO2 880565 1 CO2-givare CTD-T2 REGIN

DISP 880530 1 Extern display ED-TCV REGIN
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KOMPONENTPLACERING INSIDA

TR1 RC1

K1

MN01 S1

K2 K3 K4 K5 K6

Montageplåt styrutrustning (innanför styrpanelen)

STYRUTRUSTNING
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MANÖVERBRYTARE
Aggregatet är försett med en manöverbrytare.  
Den startar manöverkretsen.

DÖRRBRYTARE
På sargen runt instrumentpanalen sitter en dörr-
brytare. Den stänger alla funktioner (utom klock-
funktion och minne) när dörren öppnas. Detta är en 
säkerhet för att man inte skall skada sig på fläktar 
eller elbatteri.

OBS! Vänta alltid en liten stund sedan dörren öpp-
nats för att fläktarna skall hinna stanna ordentligt 
innan åtgärder i aggregatet vidtas.

START
För att kunna starta aggregatet krävs:

1. Att ström finns in i aggregatet. Kolla att den ex-
terna stickproppen,är ansluten i ett uttag (oftast 
sittande på väggen ovanför aggregatet).

2. Att den externa displayen är påslagen

3. Och att dörrbrytaren är intryckt.

DRIFTINSTRUKTIONER

STARTKONTROLL
För att kontrollera att aggregatet startar fast dörrar-
na hålls öppna kan man under iakttagande av stor 
försiktighet som hastigast trycka in dörrbrytaren för 
hand. Då skall efter några sekunder båda fläktar-
na börja att varva upp. Normalt hålls dörrbrytaren 
intryckt av den stängda dörren.

FLÄKTVARVTAL
Fläktarnas varvtal kan regleras individuellt och ste-
glöst i två steg: Normalfart och forcering. Det gör att 
balansen på ventilationen kan väljas beroende på 
de olika tryckfallen på tilluftsidan och frånluftsidan.
Normalfarten fås genom att välja önskat luftflöde 
med hjälp av styrpanelen. Forceringen i % eller 
luftflöde i m³/h väljs i styrens konfigurering.

TIDSINSTÄLLNING
Den interna klockan har årsursbaserad funktion. 
Veckoprogram med helgdagar eller helgperioder 
(upp till 24 perioder) kan programmeras ett år 
framåt. En helgperiod kan vara 1 dag till 365 dagar. 
Helgperioden har företräde i schemat. Varje dag har 
två ställbara driftperioder. Upp till 5 tidkanaker kan 
konfigureras, var och en med separat veckopro-
gram och två aktiveringsperioder per dygn. Automa-
tisk sommar/vintertid. 
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EFTERVÄRME
I aggregatet finns ett förvärmebatteri och som tillval 
ett eftervärmebatteri. Förvärmen ska förutom att 
hjälpa till att hålla rätt inblåsningstemperatur under 
den kalla periden, även se till att värmeväxlaren 
frostar på så lite som möjligt. Eftervärmen ska tillfö-
ra värme när uteluften är så kall att inte förvärmen 
och värmeåtervinningen räcker till.

TEMPRATUR INSTÄLLNINGAR
Om det inställda börvärdet i reglercentralen under-
skrider temperaturen på den inblåsta luften startar 
värmesekvenserna. Den inbyggda automatiska reg-
leringen försöker sedan hålla den inställda tempe-
raturen. På den externa touchdisplayen kan inställd 
temperatur snabbkompenseras uppåt och neråt.

ÖVERHETTNINGSSKYDD
Värmebatterierna är försedda med ett manuellt 
och ett automatiskt överhettningsskydd. Om något 
elbatteri skulle överhettas så löser överhettnings-
skydden ut, larmet aktiveras och strömmen bryts 
till elbatterierna och fläktarna. Om överhettning 
inträffar under normal drift med stängda dörrar skall 
aggregatet stoppas och serviceman kontaktas.

EFTERBLÅSNING
Öppnar man däremot dörrarna på aggregatet sam-
tidigt som tilluften kallar på elvärme kan elbatteriet 
bli så varmt att överhettningsskyddet löser ut. Det 
beror på följande:

Om man öppnar luckorna till aggregatet när det är 
i drift måste av säkerhetsskäl dörrbrytaren stoppa 
elvärmen och båda fläktarna. Det blir då ingen efter-
blåsning på elvärmestavarna och dessa kan kännas 
mycket varma trots att elmatningen till värmestavar-
na är bruten. Överhettningsskyddet kan här lösa ut.

Elvärmestavarna som under driften har varit kylda 
av den kalla uteluften kan tyckas bli varmare kon-
tinuerligt för att tom börja glöda försiktigt. Ingen 
eltillförsel till elbatteriet finns dock och elstavarna 
svalnar strax igen.

Dessa egenskaper är normala, men för att undvika 
oro och utlöst överhettningsskydd bör man stänga 
värmen på värmebrytaren några minuter innan man 
öppnar luckorna så att elstavarna hinner kylas av 
den svala tilluften.

DRIFTINSTRUKTIONER

ÅTERSTÄLLNING
Om inte elvärmen går igång när man stänger 
dörrarna och startar aggregatet, vilket alltså kan 
hända, speciellt vid kall väderlek, måste man åter-
ställa de manuella överhettningsskydden. Det är 
en röd knapp som sitter direkt på respektive elbat-
teris kopplingsdosa. Se bilder på föregående sida. 
När de manuella skydden är återställda behöver 
överhettningslarmet kvitteras på styrpanelen. När 
överhettningsskyddena är återställda skall elbatte-
riet bli varmt om respektive värmebrytare är på och 
temperaturregleringen kallar på värme.

FÖRREGLING
Frånluftfläkten och elvärmen är förreglad över tilluft-
fläkten. Det betyder att om tilluftfläktens inte går så 
startar inte heller frånluftfläkten och av säkerhetskäl 
ej heller elvärmen eftersom den då inte får någon 
kylning.

VÄRMEVÄXLAREN
Detta aggregat är försett med en motströmsvärme-
växlare. Denna typ är att föredra när man vill ha ett 
funktionellt och driftsäkert aggregat med minimal 
överföring av lukter och partiklar mellan tilluften och 
frånluften och ändå en mycket hög värmeåtervin-
ning.

Värmeväxlaren har vid kall utetemperatur kontinu-
erligt en kall sida och en varm sida. Det gör att vid 
låg utetemperatur och hög fuktighet inomhus kan 
kondens utfalla på den kalla plåten. Kondensatet 
tas upp i kondensrännan under värmeväxlaren. 
Kondensvattnet rinner därefter ut på en kondens-
plåt i tilluftströmmen där kondensatet förångas och 
tillförs tillbaka in i rummet. Vid mycket kall utetem-
peratur hinner inte kondensatet förångas i tilluften 
trots att förvärmen är i drift och försöker förhindra 
det utan värmeväxlaren fryser på. En givare känner 
av detta och öppnar momentant bypass-spjället för 
att låta den varma frånluften värma bort isen. Däref-
ter stänger spjället automatiskt igen.

Motströmsvärmeväxlare i aluminium med 
mer än 80% temperaturverkningsgrad.
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KONTROLLPANELEN

Kontrollpanelen ”3S 1.0” används för att styra venti-
lationsaggregat med programvaran VentWork.

• Veckoschema
• Fläkthastighet.
• Temperaturinställning för tilluften eller frånluften.
• Aggregatets tillstånd, funktioner och 

larmindikering.
• Indikering av temperatur och luftfuktighet.

STARTSKÄRM

Schema (se punkt 4) 

Aggregat går enligt schemat. Här är de möjliga 
lägena som du kan schemalägga och även ställa in 
temporärt om så önskas:

1

Hemma Många människor

Ej hemma Sovläge

Favorit

INSTRUKTION REGLERING

Få information om aggregatets tillstånd (se 
3.2)

Slå PÅ / AV aggregatet

Snabbåtkomst till fönstret SE LARM vid even-
tuella kritiska situationer (se 2.9) 

Inställningar

Spara inställningar

Tillbaka

Om någon av ikonerna hålls intryckt flera sekunder 
visas ytterligare information.

FUNKTIONSPRINCIP
Startskärmen visar de olika lägena och dess inställ-
ningar med temperatur och fläkthastighet. Innan 
man ställer in schemat som aggregatet ska jobba 
efter så behöver man gå över de olika lägena och 
ställa in de inställningar man vill ha för respektive 
läge. Se 2 - Redigera lägen.

YTTERLIGARE SYMBOLER

Öppen spis - minskar frånluftshastigheten 
för att momentärt bilda ett litet övertryck och 
göra det lättare att tända brasan.

Boost - öka fläkthastigheten
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2.2 -Tryck på symbolen   högst upp i vänstra 
hörnet.

REDIGERA LÄGEN

2.3 - Välj sedan ”REDIGERA LÄGEN”.

2.1 - Startskärm. Visar temperatur inomhus, till vän-
ster och temperatur utomhus, till höger. Klicka på 
huset i mitten för att komma till menyn.

INSTRUKTION REGLERING

2

Här följer instruktioner hur du ställer in inställningar 
för respektive läge.

2.4 - Välj sedan vilket läge du vill göra inställningar 
för.

2.5 - I det här exemplet valdes flera personer i 
huset. Här kan ställer du in vilken temperatur och 
vilken hastighet du vill ha på fläkten för det valda 
läget. 

Tryck på för att spara inställningen.  
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3

INSTRUKTION REGLERING

STÄLL IN SCHEMA

När du ställt in inställningarna för respektive läge är 
det dags att ställa in schemat som aggregatet ska 
jobba efter. 

3.1 - Tryck på symbolen   för att komma till 
arbetsschemat.

3.2 - Tryck på den större rutan med ett plus i för att 
få upp de alternativ som kan ställas in i schemat.

3.3 - Välj sedan vilket läge du vill ställa in i ditt sche-
ma. Här är läget Hemma valt.

3.4 - Sedan väljer du vilka tider under dygnet som 
detta läge ska gå.

3.5 - De romerska siffrorna symboliserar veckans 
dagar, I är måndag, II är tisdag och så vidare. Välj 
vilka veckodagar detta läge ska gälla genom att 
markera de grekiska siffrorna. I det här exemplet 
har mån, tis, ons, tor och fre kryssats i.

Tryck på             för att spara.

Gör sedan samma procedur för de andra lägena 
och ställ in vilka tider på dygnet och vilka dygn de 
lägena ska gå.
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4

INSTRUKTION REGLERING

TEMPORÄRA INSTÄLLNINGAR 

Det finns möjlighet att ställa in temporära inställningar ifall du inte vill att 
aggregatet ska jobba efter det förinställda schemat. Till exempel om du får 
besök av flera personer och i schemat är det inställt på Hemma-läget. 

4.1 - Tryck på huset i mitten för att komma till 
menyn.

4.3 - Ställ in hur länge du vill att det temporära 
läget ska köras. Tryck på för att spara.

4.2 - Välj det läge du temporärt vill ställa in.
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YTTERLIGARE INSTÄLLNINGAR
REDIGERINGSLÄGE - ställ in fläktens hastighet 
och önskad temperatur för varje inställning.

DATUM - ställ in datum.

TID - ställ in tid.

VOLYM - slå PÅ / AV larmljud och touchskärmsljud.

LJUSSTYRKA - ställ in ljusstyrka och skärmsläcka-
rens bakgrundsbelysning. Det rekommenderas att 
stänga av skärmsläckarens bakgrundsbelysning för 
att spara energi.

VERSIONER - versioner av hårdvara, inbyggd pro-
gramvara, programvara och fjärrkontroll.

SE LARM - visa larm, aggregat stoppas:

• Temperaturgivare tilluft, givarfel
• Temperaturgivare avluft, givarfel
• Temperaturgivare uteluft, givarfel
• Temperaturgivare returvatten, givarfel
• Fuktighetssensorn, givarfel
• Antifrost - kritisk minimitemperatur för påfrysning 

av värmeväxlaren
• Överhettning - överhettning av värmaren
• Överhettning av motor - feltunktion i någon 

fläktmotor

Mätområde för temperaturgivaren  - 40 ° C  --> + 
120 ° C

SYSTEMOMSTART - vid funktionsfel går systemet i 
vänteläge. Det är nödvändigt att starta om aggrega-
tet efter att fel har uppstått.

GIVARVÄRDEN

• Tilluftstemperatur ° C (TJ)
• Avluftstemperatur ° C (TA)
• Uteluftstemperatur ° C (TL)
• Avluftstemperatur ° C (TE)
• Returvattentemperatur ° C (TV)
• Frånluftsfuktighet % (DR)
• Rotor, varv / minut

Antalet givare som visas kan variera beroende på 
systemkonfiguration.

AGGREGATETS TILLSTÅND:

• Motorstatus
• Tillufttryck, Pa
• Tilluftflöde, m3/h
• SAF-hastighet - tilluftsfläktens hastighet %
• Frånluftstryck, Pa
• Frånluftsflöde, m3/h
• EAF-hastighet, frånluftsfläktens hastighet %
• Uppvärmning %, återvinning %, kylning %
• Sekvens
• Förvärme, %
• Bypass-status
• Deising - avisning av värmeväxlaren
• Hög luftfuktighet - reduceringsfunktionen är aktiv 

(se 3.3.5)
• Låg luftfuktighet - fuktunderhållsfunktionen är 

aktiv (se 3.3.4)
• Fuktgivare, givarfel - fuktighetsvärdet ställs in på 

70%

INSTRUKTION REGLERING
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• Dagstemp - utomhustemperaturnivå över 
vilken nattkylning är möjlig. (Dagtid här är en 
relativ definition och indikerar tidsintervall när 
aggregatets status är i vänteläge)

• Nattemperatur - utomhustemperaturnivå 
under vilken nattkylning är möjlig. (Nattid 
här är en relativ definition och indikerar 
tidsintervall när aggregatets status är i

• Minimal rumstemperatur - 
rumstemperaturnivå under vilken nattkylning 
är möjlig.

• Träningsperiod - tidsperiod för att 
kontrollera om nattkylning ska aktiveras. 
Aktiveringsförhållenden kontrolleras under 
denna period när nattkylningen startar och 
kontrolleras därefter regelbundet

LÅG FUKTIGHET - ställ in önskad min rums-
fuktighet. Om luftfuktigheten i 3 dagar är lägre 
än förinställd nivå kommer fläktarna att vara på 
med minimal hastighet under den förinställda 
tiden. Om timern är inställd på 0 min. kommer 
funktionen att vara aktiv tills fuktigheten är över 
inställd nivå.

HÖG FUKTIGHET - ställ in önskad max rums-
fuktighet. Om luftfuktigheten är högre än förin-
ställd nivå kommer fläktarna att vara på med 
maximal hastighet under den förinställda tiden. 
Om timern är inställd på 0 min. kommer funk-
tionen att vara aktiv tills fuktigheten är under 
förinställd nivå.

SYSTEMHISTORIA - systemhändelser visas.

INSTRUKTION REGLERING

• Frostrisk upptäckt - avisning misslyckades. 
Avisningscykeln upprepas.

• Kritisk tilluftstemperatur - tilluftstemperaturen är 
för låg under avisning, enheten stoppas.

• Vattenvärmare antifrost - funktionen för 
frysskyddet är aktiv.

• Boost - fläktarna arbetar med maximal hastighet.
• Nattkylning - se 3.3.3
• Standby - aggregatet är i standby-läge.
• STOP-ingång - extern STOP-ingång är aktiv.
• Co2 aktiv - CO2-extraktfunktionen är aktiv. (se 

3.3.2)

VATTENPUMPENS STATUS

• Byt ut filter - Inställd tid för filtertimern har gått ut 
eller extern filtervaktingång är aktiv

• Batterinivå låg i fjärrkontroll - byt batteri i 
fjärrkontrollen

• Tilluftstemperatur, givarfel
• Avluftningstemperatur, givarfel
• Utetemperatur, givarfel
• Avluftens temperatur, givarfel
• Returvatten temperartur, givarfel
• Avlägsna fuktighet, givarfel

FUNKTIONER
VENTILATIONSLÄGE

• Tilluft - Reglering av tilluftstemperaturen
• Frånluft - Reglering av frånluftstemperaturen
• Utomhus - Växling mellan tillufts- eller 

frånlufts- och rumsreglering beroende på 
utetemperaturen. Om utomhus temperaturen 
är lägre än förinställd utetemperaturnivå 
bibehålls tilluftstemperaturreglering, om högre 
frånluftstemperaturreglering.

Co2 STYRNING - CO2-tröskel är inställd, över vil-
ken luftflödet börjar öka.

NATTKYLNING - om temperaturen nattetid är lägre 
än förinställd rumstemperatur så aktiveras nattkyl-
ning - startar fläktarna med lägsta hastighet.
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ALLMÄNT
Ventilationsaggregatet KUBEN kräver ingen speciell 
skötsel, förutom filterbyte och rengöring med jämna 
intervaller. Om inte detta sker blir filtren igensatta 
och luftmängderna reducerade. Nya filter kan be-
ställas hos leverantören, se nedanstående adress.

Genom att sköta filtrena rutinmässigt kommer hela 
ventilationsaggregatet att hållas rent, vilket i högsta 
grad påverkar det goda inomhusklimatet. Driftsäker-
heten ökar och livslängden blir längre med relativt 
små insatser.

ÖPPNING AV AGGREGAT
Aggregatets front består av två luckor. Bakom den 
ena finns aggregatets manöverpanel och elektronik. 
Öppnar man båda luckorna kommer man åt den 
utdragbara värmeväxlarkassetten, filtren, eleftervär-
maren med överhettningsskyddets återställningsk-
napp samt de två fläktarna, även dessa utdragbara.

1. Slå av arbetsbrytaren på väggen utanför aggre-
gatet.

2. Vänta en liten stund tills fläktarna stannat.

3. Öppna dörren genom att vrida tills låsregeln 
släpper.

4. Slå av manöverströmbrytaren på panelen.

5. Var försiktig med beröring av elbatterierna. De 
kan fortfarande vara mycket heta trots att ström-
men till batterierna är bruten.

FILTERSPECIFIKATION
Tilluftfilter: ISO ePM1 70%; 
Frånluftfilter: ISO ePM10 55%;

FILTER
Aggregatet är försett med ett kassettfilter i klass 
ISO ePM1 70%; för tilluften och ett kassettfilter i 
klass M6 för frånluften. På frånluftsidan för att skilja 
av fina partiklar och hålla värmeväxlaren och från-
luftfläkten rena och på tilluften primärt för att tillföra 
lokalerna fräsch luft med ett minimum av partiklar. 

BYTE AV FRÅNLUFTFILTER
Frånluftfiltret är ett engångsfilter av filtermedia M6. 
Filtret bör bytas minst 3 ggr per år.

1. Dra frånluftfiltret rakt ut. Inga låsningar håller fast. 
Går det trögt kan filtret ”spänna” lite mot skenor-
na.

2. Ta ur det smutsiga filtret försiktigt för att undvika 
smutsspridning. Frånluftfiltret kan vara mycket 
dammigt.

3. Kontrollera filtrets frontytor. 
Filtret behöver bytas vid 
smutsig yta eller senast var 
6:e månad.

4.  Byt filtret (det gamla kan inte 
rengöras) och skjut tillbaka 
ett nytt filter.

BYTE AV TILLUFTFILTER
Tilluftfiltret är ett engångsfilter av filtermedia ISO 
ePM1 70%;. Filtret bör bytas vid smutsig frontyta el-
ler senast var 4:e mån (3 ggr/år). Aggregatets unika 
bytesintervall bör bestämmas under första driftåret. 

1. Dra tilluftkassetten rakt ut. Inga låsningar håller 
fast. Går det trögt kan filtret ”spänna” lite mot 
skenorna.

2. Var beredd på smuts på ovansidan. Ta ur det 
smutsiga filtret försiktigt för att undvika smuts-
spridning

3. Byt filtret senast var 
6:e månad (det gam-
la kan inte rengöras) 
och skjut tillbaka ett 
nytt filter.

50 25
177

17793

55
4

93

SKÖTSELANVISNING

Frånluft filter

Frånluft filter
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VÄRMEVÄXLARKASSETTEN
Om filterbytena görs med rätt periodisering blir det 
normalt sett inte mycket damm eller beläggningar 
inuti aggregatet. Vid varje filterbyte kontrolleras 
skicket i resten av aggregatet och OM aggregatets 
innanmäte är smutsigt dammsugs det först ur och 
därefter våttorkas det ur med en fuktig trasa. Vär-
meväxlaren bör kontrolleras en gång per år i sam-
band med filterbyte.

1. Dra värmeväxlarpaketet rakt ut. Inga fästen håller 
fast.

2. Spola med varmt vatten vid dammigt filter.

3. Är växlarpaketet mycket smutsigt eller fett bör det 
läggas i blöt i varmt vatten tillsatt med Kubens 
rengöringsvätska i ca 
15 min.

4. Spola rent med vatten.

5. Återmontera paketet.

RENGÖRING AV FLÄKTAR
1. Lossa på de vita skyddsplåtarna på aggregatets 

vänstra sida. 

2. Lossa respektive fläkts elkontakt med dess 
snabbkoppling. Lossa därefter de båda fästskru-
varna i ovankant av fästramen för tilluftfläkten 
(den nedre fläkten) 

OBS, ej de skruvar som syns på bilden bredvid 
respektive de främre skruvarna i fästramen för från-
luftfläkten (den övre fläkten). Fläktramarna har på 
motstående sida (från fästskruvarna sett) ett spår 
som passar för ett fästjärn i aggregatet. Lyft fläkt 
med fästram ifrån fästjärnet. Det finns inga skruvar 
att lossa på den sidan av ramen.

3. Rengör fläktarna försiktigt med en mjuk borste 
om de är dammiga. Vid fet beläggning på fläkt-
hjulen kan de rengöras med en trasa och lämpligt 
lösningsmedel.

4. Återmontera i motsatt ordning.

SKÖTSELANVISNING

Värmeväxlarkassett

START AV AGGREGAT OCH STÄNGNING 
AV LUCKA
1. Sätt på den externa arbetsbrytaren på väggen 

bredvid aggregatet.

2. Starta aggregatet med manöverbrytaren.

3. Starta förvärmen och eftervärmen genom att 
trycka på respektive brytare. Vid drift lyser de 
grönt.

4. Lås aggregatluckorna med låsskruvarna. En sä-
kerhetskontakt vid dörrarna ser till att inte aggre-
gatet startar förrän dörrarna stängts.

FABRIKINSTÄLLNINGAR
100W aggregatet är vid leverans förinställt för 
att kunna kopplas in och startas omgående utan 
tidsödande konfigurering. I fabriksinställningen är 
de vanligast förekommande parametrarna förvalda. 
Med hjälp av programmet Corrigo Ventilation 3.6-
1-02-1169 eller nyare från Kubens hemsida kan de 
flesta värden justeras för optimal drift via direktin-
koppling i aggregatet via dator. Vissa värden kan 
också justeras i den externa styrpanelen.

Temperatur
Tillfttemp (standard reglerfall):
Frånlufttemp (vid frånregl fall): 
Utetemp vid växling av reglertyp 
(vid uteber regl fall):
Frysskyddstemp steg 1 (vatten):
Frysskyddstemp steg 2 ( vatten):
Temp för förvärme:

+19C
+22C

+10C
+12C
+7C
+15C

Tider
Reducerad hastighet (vår normal)
Normal hastighet (vår forcering)

00:00-24:00
00:00-00:00

Övrigt

CO2 givare: öka fläktarna 
CO2 givare: max forcerad

Närvarogivare tidsfördröjning

700 ppm
1000 ppm

30 min
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Vi lämnar garanti på följande produkter enligt nedan an-
givna garantibestämmelser. Garantibeviset är en värde-
handling att bifogas vid ev. garantiservice/reklamation.

Kundens namn

Kundens adress

Garantin avser:

Artikel/modell/ritning el. dyl.

Försäljningsdatum

Fabrikat/typ

Försäljningsställe Pris

 Ͻ Produktgaranti   1   år  Ͻ Funktionsgaranti   2   år

Ventilationsaggregat Kuben 100W

1. Garantin omfattar alla på ovan angivna produkter förekommande fel, som kan hänföras till fabrikation. Garan-
tin gäller endast produkter, således ej skada som ev felaktig produkt kan ha vållat. Garantin omfattar ej skad-
or som orsakats av felaktig eller ovarsam behandling, genom obehörigt ingrepp eller genom olyckshändelse.

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

3. Kunden skall också bära kostnaderna för demontering av defekt del och montering av ny eller reparerad del 
när dessa åtgärder kan företas utan särskild sakkunskap, dvs när besök av montör inte är nödvändigt. Tillkal-
las 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.

4. För det fall produkten av logistikskäl eller behöver repareras på plats hos kunden skall kunden kontakta Ku-
ben för att få en blankett för felanmälan och efter retur av den en bekräftelse på hur garantiarbetet 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 Ku-
ben innan garantiarbetet påbörjas. Garantiarbeten som utförts av kunden utan att denne kontaktat 
Kuben Ventilation AB för ordernummer enl ovan ersätts inte.

1. 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 konstruktionstill-
fället gällande normer har beaktats.

2. 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 fabriksinställningar 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.

3. 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.

4. För det fall produkten av logistikskäl behöver repareras på plats hos kunden skall kunden kontakta Kuben för 
att få en blankett för felanmälan och därefter en bekräftelse på hur garantiarbetet kommer att utföras. Kuben 
Ventilation löser garanti åtgärderna med egen servicepersonal i förekommande fall men kan under vissa om-
ständigheter avtala med kunden att denne om besörjer 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 Ku-
ben Ventilation AB för ordernummer enl ovan ersätts inte.

Garantibestämmelser
Produktgaranti

Funktionsgaranti

GARANTIBEVIS
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Försäkran om överensstämmelse med nedan angivna EU-direktiv

Tillverkare: KUBEN VENTILATION AB 
Vassbo 64 
791 93 FALUN  
Tfn: 0243-22 31 15

Vi försäkrar härmed att Värme- och ventilationsaggregat Kuben 100W med artikelnr 160250 är tillverkad 
i överensstämmelse med:

Maskindirektivet MD 2006/42/EG. 
Lågspänningsdirektivet LVD 2014/35/EG 
Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2014/30/EG

Montering, installation och igångkörning skall ske i enlighet med aggregatets bruksanvisning. Drift och 
skötsel ska ske enligt aggregatets drift & skötselinstruktion.

Vi har en tillverkningskontroll som garanterar att den tillverkade produkten överensstämmer med den 
tekniska dokumentationen. Som tillverkare, försäkrar vi att angiven utrustning överensstämmer med 
kraven i direktiven enligt ovan.

Falun den 21/10 2020

Kuben Ventilation 
Tekniska avdelningen

CE - FÖRSÄKRAN



27Driftstörningar
Tfn. +46 73-021 68 70
kundservice@kubenventilation.se www.kubenventilation.se

Vid eventuell driftstörning behöver först nedanstående punkter kontrolleras. När dessa punkter 
är kontrollerade, och om felet fortfarande kvarstår, kontaktas Kuben Ventilation för att få hjälp att 
lösa problemet. Felanmäl gärna på hemsidan eller kontakta rätt person hos Kuben med hjälp av 
kontaktlistan som finns på vår hemsida.

DRIFTSTÖRNING KONTROLLERA ATT

Aggregatet startar inte • säkringarna i elcentralen inte har löst ut.
• jordfelsbrytaren inte har löst ut.
• båda manöverknapparna är intryckta (lyser blått vid 

drift).
• ström finns i aggregatet. 1-fas eller 3-fas
• Kolla att den externa säkerhetsbrytaren är tillslagen
• (oftast placerad på väggen bredvid aggregatet).
• överhettningskyddet inte har löst ut.
• eventuellt frysskydd inte har löst ut.

Det blåser för kallt eller för varmt • värmebrytaren för förvärmen är intryckt (lyser blått vid 
drift).

• den kompenserande temperaturkurvan i 
värmepumpen är justerad.

• vattentemperatren ut på framledningen är korrekt.
• börvärdet för rumstemperaturen är rätt inställd.
• rumstemperaturen är tillfälligt kompenserad i 

displayen (+3°C -3°C)
• fläktarna går med rätt hastighet

Ventilationen är för dålig • fläkttvarvtalen är rätt inställda.
• filtrena inte är igensatta.
• värmeväxlaren är ren.

DRIFTSTÖRNINGAR
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KUBEN VENTILATION AB
Vassbo 64 SE-791 93 Falun

Tfn: 0243-22 31 15
info@kubenventilation.sewww.kubenventilation.se

FELANMÄLAN
För ett enklare handhavande av felanmälningar och reklamationer rekommenderas ett besök på Kubens 
hemsida www.kubenventilation.se/service, där ni även kan skicka in felanmälan. Annars ta kontakt med 
Kubens tekniska support/seviceavdelning:

+46 73-021 68 70 
kundservice@kubenventilation.se

ÖVRIGA ÄRENDEN
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

KONTAKT



KUBEN VENTILATION AB
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