
Luftmängd: 
Normalfart 75 l/s (270 m³/h)  
Forceringsflöde 105 l/s (378 m³/h)  

Tillskottsvärme:
Förvärme  1000 W 
Eftervärme 160 W (kondenskokare)

Eldata: 
Elvärme 1,0 kW, 230V,  1-fas 10 A

Vattenvärme 230 V, 1-fas, 10 A
Tilluftfläkt 200-277VAC, EC, 1,25A.
Frånluftfläkt 200-277VAC, EC, 1,25A.

Värmeåter- Motströmsvärmeväxlare 
vinning: Återvinning >80%

Ljudnivå: 30 dB(A)   75 l/s (270 m³/h)
inklusive bottendel för tilluft 30 dB(A)   85 l/s (306 m³/h) 

Kanalanslutning: Separat anslutningsdel på   
toppen för frånluftkanal. Tillval.

Färg: Vit pulverlack.  

Mått: Höjd 1800 mm (2100 mm) 
Aggregat  Bredd 660 mm

Djup 260 mm inkl dörr
Dörr, avtagbar vid Djup 58 mm
intransport 
Aggregat utan dörr Djup 200 mm 

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.

*

*

*

*

*

*

*

KUBEN 100W  

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. 

STANDARDUTRUSTNING
Energieffektiva steglösa EC-fläktar.
Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad
>80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.
Filter F7. Kassettfilter med mycket god filterekonomi.
Automatisk avfrostningsfunktion.
Steglös hastighetsreglering med forcering.
Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen.
Automatisk bypass funktion.
Inbyggd el- och reglercentral.
Tidkanal med automatisk sommartidsfunktion.
Förvärme 1,0 kW
Förångare för ev kondensvatten. Gör att ingen avrinning
från aggregatet erfordras.

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. Se tillval.
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