
Luftmängd:
3Forceringsflöde  25 l/s (90 m /h), friblåsande

3Drift tilluft  19.5 l/s (70 m /h), 30 dB(A)
3Drift frånluft  22.5 l/s (81 m /h), 30 dB(A)

Eldata:
Anslutning  1-fas, 230 V, 10 A

Tilluftsfläkt  27 W, 0.27A, EC

Frånluftsfläkt  27 W, 0.27A, EC

Kondensförångare 160 W

Kanalanslutning:  Spiroanslutning Ø 125 uteluft,    

   avluft och frånluftanslutningen.

Färg:   Insida: Vit pulverlack.

   Utsida: Ljusgrå pulverlack

Mått:
Innerdel   Höjd 440 mm 

   Bredd 600 mm

   Djup  237 mm 

Utedel    Höjd 300 mm 

   Bredd 502 mm

   Djup  171 mm 

Håltagning  2x 160 mm. 7mm distans runt 

   hålet för drevning. Placering nära 

   innertak. Levereras med isolerad 

   uteluft- och avluft kanal.

Vänster/höger  Aggregatet är liksidigt men 

utförande:  elanslutningen kan anpassas

   efter beställning.

TEKNISKA DATA  KUBEN 50 RX

Kuben 50 RX är ett litet ventilationsaggregat med 
värmeåtervinning för ventilation utan kanaldragning i 
mindre lokaler, små lägenheter, kontorsmoduler, 
samlingsrum, grupprum, konferenslokaler, 
arbetsbodar osv. Aggregatet placeras direkt i 
yttervägg.
Tilluften tillförs rummet genom ett galler på 
aggregatets framsida och frånluften sugs från 
aggregatets översida, högersida, vänstersida eller 
alternativt genom en ansluten frånluftskanal på 
toppen eller i sidan.

Aggregatet innehåller mycket energisnåla till- och 
frånluftsfläktar, en högeffektiv 
motströmsvärmeväxlare och filter i F7-klass.

STANDARDUTRUSTNING
Värmeväxlare av motströmstyp.

Temperaturverkningsgrad > 80%.

Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.

Tillverkad av aluminium.

Avfrostningsfunktion.

Direktdrivna EC-fläktar på till- och frånluften.

Steglös separat hastighetsreglering.

Inbyggd el- och reglercentral.

Tilluftfilter F7. Kassettfilter med mycket god 

filterekonomi.

Frånluftfilter G3. Planfilter som håller aggregatet rent.

Kondensförångare. Återför kondensatet från 

värmeväxlingen till tilluften.

TILLVAL
Tidsstyrning.

Timer för extra drifttid.

Närvarogivare för start eller forcering.

Innerdel i valfri kulör. Utehuv i valfri kulör.

Kanalsystem för frånluftsanslutningen.

Uppge anslutningssida: Ovanpå, höger eller vänster.

KUBEN 50 RX



 

Aggregatet klarar alla väggtjocklekar. Uppge måtten på
väggen vid beställning. De ljuddämpande anslutnings-
rören måttanpassas för respektive väggtjocklek.
Både färg och form kan specialbeställas för att passa på 
befintlig fasad. Standardfärg ljusgrå. 

 
YTTERVÄGGSHUVEN

FUNKTION

Kuben 50 RX är avsedd att ventilera ett rum eller en mindre lägenhet.

Aggregatet som är mycket energieffektivt, med likströmsfläktar och en motströmsvärmeväxlare med hög verkningsgrad, 
placeras direkt på ytterväggen med två runda genomföringar till ett kombidon på utsidan.
 
Kuben 50 RX placeras nära tak och tilluften blåses in i övre delen av aggregatet så att luften "hänger kvar" i taket och når 
långt in i rummet.
Frånluften kan sugas in på toppen eller på sidan av aggregatet men kan också kanalanslutas med en 125 kanal. Detta för 
att med frånluft och överluft kunna ventilera ett WC, ett pentry eller liknande.

FUNKTION, MÅTT

 
AGGREGATMÅTT  

Frånluftansl.Ø 125

Tilluftinblåsning med ställbara lameller.
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Alternativ
Frånluftansl.Ø 125

Färg: Vit pulverlack

FUNKTION

Kuben 50 RX är avsedd att ventilera ett rum eller en mindre lägenhet.

Aggregatet som är mycket energieffektivt, med likströmsfläktar och en motströmsvärmeväxlare med hög 

verkningsgrad, placeras direkt på ytterväggen med två runda genomföringar till ett kombidon på utsidan.

Kuben 50 RX placeras nära tak och tilluften blåses in i övre delen av aggregatet så att luften ”hänger kvar” 

i taker och når långt in i rummet. 

Frånluften kan sugas in på toppen eller på sidan av aggregatet men kan också kanalanslutas med en 125 

kanal. Detta för att med frånluft och överluft kunna ventilera ett WC, ett pentry eller liknande

YTTERHUSVÄGGEN

Aggregatet klarar alla väggtjocklekar. Uppge måtten på 

väggen vid beställning. De ljuddämpande anslutningsrören 

måttanpassas för respektive väggtjocklek. 

Både färg och form kan specialbeställas för att passa på 

befintlig fasad. Standardfärg ljusgrå.

AGGREGATMÅTT

Kuben Ventilation förbehåller sig rätten att fritt ändra tekniska uppgifter utan föregående avisering.


	Page 1
	Page 2

