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ORIENTERANDE UPPGIFTER

ALL INCLUSIVE

KUBEN 230 AW 

Ett ventilationsaggregat för  ventilation, ALL
värme, komfortkyla och tappvarmvatten i huset.
Inbyggd uteluft och frånluft / vatten-värmepump och inbyggd varmvattenberedare.
Ett världsunikt ventilations- och värmeaggregat i teknikens absoluta framkant.

VENTILATIONS- & VÄRMEAGGREGATET KUBEN  

  
i villor, lägenheter, bostadsrätter etc.

230AW-aggregatet är extremt energieffektivt och  
samtidigt mycket kompetent och exibelt.

Kuben 230AW tar hand om hela byggnadens
inomhusklimat:

230AW är ett komplett aggregat för inomhusklimat

● Ventilation med värmeåtervinning
● Luftvärme och komfortkyla
● Radiatorvärme
● Golvvärme
● Varmvattenproduktion

Kuben 230AW innehåller en integrerad 
luft/vattenvärmepump, ett komplett 
ventilationssystem med 
värmeåtervinning, luftvärme genom ett 
sekundärt kanalsystem för cirkulerande 
luft, varmvatten-beredare och ett system 
för radiatorvärme och/eller golvvärme.   
Tillsammans med en smart reglering 
som styrs via internet, är det ett  
komplett klimatsystem i teknikens 
absoluta framkant.
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Counter current heat recovery unit in aluminium.  

VENTILATIONSSYSTEM
Kuben 230AW innehåller en modern 
högteknologisk ventilationslösning.. 
Den inbyggda värmeåtervinningsenheten är en 
motströmsvärmeväxlare med mer än 80% 
verkningsgrad. Den används för att förvärma den 
inkommande svala luften på vintern och den 
hjälper också till att kyla ner den varma tilluften på 
sommaren. Enheten är helt tät och ingen överföring 
av lukt från frånluft till tilluft sker.

Enheten innehåller ett elektrisk värmebatteri i 
uteluftintaget för extra förvärmning och som 
förhindrar att växlaren frostar på i en miljö med 
hög luftfuktighet.

På tilluftssidan, efter värmeåtervinningspaketet, 
nns ett vattenbatteri som är anslutet till 
värmepumpen och som levererar varmvatten för att 
värma tilluften till den inställda temperaturen.

ORIENTERANDE UPPGIFTER
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VÄRMEPUMP
Den integrerade luft/vattenvärmepumpen är 
utrustad med den senaste tekniken och 
använder ett miljövänligt kylmedel. Den har 
den bästa årliga effektiviteten på marknaden 
och levererar vatten med en temperatur upp till 
+65 °C. Med det speciellt utvecklade 
kombinationsgalleret kan värmepumpen ta 
både energi från utomhusluften och frånluften 
samtidigt trots att värmepumpen är placerad 
inuti enheten. Kombinationen av utomhusluft 
och frånluft gör värmepumpen mycket effektiv 
och den producerade energin kommer att 
räcka för att täcka hela husets energibehov, 
inklusive varmvattnet.

VARMVATTENBEREDARE
Varmvattentanken är gjord av rostfritt stål och 
rymmer 180 liter vatten. Den har en integrerad 
extra värmare som reserv ifall utetemperaturen 
är exceptionellt låg. Tanken har ett inbyggt 
magnetitlter för friskare vatten.

Filtrering sker genom effektiva och ekonomiska
lter på både tilluften, sekundärluften och
på frånluften.

Fläktarna är individuellt steglöst reglerade och
du kan välja mellan olika varianter när det gäller
behovet av att reglera luftödet.

Uteluft Avluft

Tilluft

Frånluft
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Uppvärmningsfunktioner, 
självständigt eller parallellt:

● Luftvärme via tilluften- och det    
   sekundära systemet

● Radiatorvärme

● Golvvärme

● Varmvattenproduktion i den  
    integrerade varmvattenberedaren

VARMVATTENPRODUKTION
Den integrerade varmvattenberedaren kommer 
alltid att ge varmt vatten oberoende av vilket läge 
systemet arbetar i. Varmvattnets temperatur 
prioriteras av värmepumpen före uppvärmning av 
byggnaden, men med den stora lagringstanken för 
varmvatten kommer det aldrig att märkas en lägre 
temperatur i varmvatten eller i uppvärmningen av 
huset.

LUFTVÄRMESYSTEMET
För att kunna värma upp ett helt hus med luft är det 
nödvändigt att öka tilluftödet något eftersom 
tilluften transporterar värmen. Beroende på 
energiförbrukningen bör utomhusluften inte ökas 
mer än ventilationen kräver. Därför placeras en 
extra kanal för sekundärluft på toppen av 
aggregatet 230AW.

Den sekundära luften tas enbart från "rena" ytor, tex 
vardagsrummet och transporteras genom ett 
separat kanalsystem till aggregatet där luften 
ltreras, värms av värmepumpen och sedan 
distribueras tillbaka till vardagsrum, sovrum mm 
tillsammans med tilluften. Den blandas aldrig med 
avluft från toalett, kök med mera som lämnar huset 
efter att värmen överförts i värmeåtervinningen.

På detta sätt kommer hela huset att värmas upp 
mycket snabbt och effektivt och ge ett extraordinärt 
inomhusklimat.

Om det behövs lite högre temperatur i badrummet 
är det smidigt att använda golvvärme där, 
tillsammans med luftvärmen, för att få ett varmt golv 
för nakna fötter.

RADIATORVÄRME & GOLVVÄRME
För att kunna få olika temperaturer i olika rum är 
det möjligt att använda radiator och golvvärme 
tillsammans med luftvärme. Luftvärme är snabb, 
radiatorvärmaren är långsammare och golvvärme 
är mycket långsam, men tillsammans skapar de en 
mycket bekväm inomhusmiljö. Ställ in temperaturen 
för luftvärme som den lägsta 
genomsnittstemperaturen i huset eller lägenheten. I 
de rum där det krävs en högre temperatur, sätt lite 
högre temperatur på radiatorerna eller golvvärmen. 
Naturligtvis är radiatorerna eller golvvärmen 
oberoende av luftvärmen och fungerar utmärkt på 
egen hand, utan luftvärme, men uppvärmningen 
blir lite långsammare.

VÄRMESYSTEMET
Uppvärmning av huset eller lägenheten kan göras 
på olika sätt. Hjärtat i systemet är den integrerade 
luft/vattenvärmepumpen. Den levererar varmvatten 
till olika ställen som kan användas var för sig eller 
tillsammans med andra uppvärmningsfunktioner. 

Kuben 230AW med öppen servicelucka
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ETT SYSTEM FÖR: NY VÄRMEPUMP
● Ventilation
● Comfort 
● Luftvärme
● Radiatorvärme
● Golvvärme
● Varmvattenproduktion  

● Luft/vatten värmepump
● Gjord för kallt klimat
● Arbetar ned till -25ºC

● Mer effektivt R32 kylmedel
● 80% mer miljövänlig
● Inverterkompressorn är upp till              
   30% mer effektiv 

LÅG TOTAL-
INVESTERING

MYCKET ENKEL 
SKÖTSEL

UTRYMMES-
SNÅLET

ALT. DRIFT
VIA INTERNET

REVERSIBEL
VÄRMEPUMP

UPP TILL 85%
VÄRMEÅTERVINNING

LÄGRE UNDERHÅLLS-
KOSTNAD

SPAR MER AV 
ERFORDERLIG ENERGI

HELA SYSTEMET
TESTAT IHOP

KOMPONENTER FRÅN
VÄRLDSLEDANDE
LEVERANTÖRER

LÄGRE 
DRIFTKOSTNAD

EN LEVERANTÖR
EN MONTÖR

TYST
DRIFT

INGET BEHOV 
AV TEKNIKRUM

ENKEL HANTERING
OCH SERVICE

INTEGRERAD 
VARMVATTEN-
BEREDARE 180 L

ETT UNIKT OCH
SMART SYSTEM

SENASTE 
VÄRMEPUMPSTEKNOLOGIN
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EV1

VENTILATIONSDRIFT

Frånluften tas från kök, badrum, toalett (och andra rum med lukt eller fuktighet). 
Den passerar genom motströmsvärmeväxlaren och sedan ut ur byggnaden. 
Samtidigt tas frisk luft in från utsidan och passerar också genom värmeväxlaren. 
Tilluften och frånluften ödar genom varannan cell i värmeväxlaren. På så sätt 
överförs värme från frånluft till tilluften. Tack vare den extremt täta konstruktionen 
av värmeväxlarenheten kommer ingen lukt att överföras mellan frånluften och 
tilluften. På sommaren nns det en omvänd funktion så att den kallare avluften 
kyler den varmare uteluften i återvinningsenheten. Luftödet anpassas till behovet 
av bra luftkvalitet och till de rådande reglerna.
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VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING

SEKUNDÄRLUFT

TILLUFT

M

FILTER

TF1

EV3

GT2
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VÄRMEDRIFT

I värmeläget måste luftödet vara något större eftersom luften också transporterar 
värmen. För att få en balanserad ventilation innehåller enheten en ytterligare 
sekundär kanalanslutning där en kanal från tex vardagsrummet är ansluten. 
Sekundärluften ltreras och värms av kondensorn EV3 i värmepumpsystemet och 
förs till vardagsrummet tillsammans med tilluften. Frånluften är orörd och lämnar 
byggnaden efter att energin har överförts till tilluften i värmeväxlaren och därefter till 
förångaren EV1 för ytterligare energi till värmepumpen. 
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UTELUFT
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BYPASS

FILTER

FILTER

FAN COIL/
UNDERFLOOR
COOLING

TAPPVARM-
VATTEN

GT3

TF1FF1

EV3

GT2GT4

STOPP

STOPP

BACK-
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VÄRME-
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KYLMEDEL/
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INKOMMANDE VATTEN

EXPANSIONP1

RESERV-
VÄRME, EL

BACK-
VENTIL
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EV1

KOMFORTKYLA

KYLDRIFT

Kylfunktionen fungerar på samma sätt som värmefunktionen, men värmepumpen 
är reverserad. Förångaren EV1 ändras till att vara en kondensor och EV3 blir en 
förångare. Återvinningsenheten överför nu kylenergin från luften inuti kylaren till 
den varmare uteluften. Förångaren EV3 kyler tilluften och sekundärluften till 
börvärdet.

VARMVATTENPRODUKTION TILLSAMMANS MED KYLNING

Värmepumpen kyler batteriet EV3 kontinuerligt i tilluften tills en begränsnings-
termostat i  tanken meddelar att temperaturen är för låg. Då växlar fyrvägsventilen 
läge och systemet reverserar. Tillsammans med trevägsventilen i vattenkretsen 
stoppas kylvattnet till EV3 och varmvatten levereras istället till varmvattenberedaren 
tills temperaturen är tillbaka till inställd nivå. Lagringstanken i kylkretsen 
säkerställer att EV3 fortfarande är kall under uppvärmningen av varmvatten-
beredaren. 
 

FUNKTIONSPRINCIP
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TILLVAL
     

Kanalsats. Komplett sats med isolerade kanaler,
böjbara rör och detaljer för en komplett installation.
Frånluftsljuddämpare och tilluftsljuddämpare.

STANDARDUTRUSTNING 

 tilluft- och frånluftäktar 

 

Direktdrivna, energieffektiva 
av EC-typ. Motströmsvärmeväxlare. 
Temperaturverkningsgrad >80%. Helt tät utan  
överföring mellan tilluft och frånluft.  c
Filter F7. Kassettlter med mycket god lterekonomi.  
Värme från en inbyggd luft/vattenvärmepump.
Inbyggd Förberedd för styr-och reglercentral. 
“molnet”. Automatisk avfrostning. 
Individuell steglös med forcering. hastighetsreglering 
Tilluftstemperaturreglering eller rumstemperatur-  
reglering. Automatisk bypass-funktion. 
Flera tidkanaler med automatisk sommartid.
Inbyggd steglös luftödesreglering. 
Extern touchdisplay för väggmontering. Färggrak. 
Forceringsläge i displayen för att lufta ur.

Förvärme 1 kW och eftervärmningsbatteri för vatten. 
Temperaturreglering med pulsstyrning i förvärmaren.
Överhettningsskydd på elbatteriet.
Rumstemperaturreglering. Kan ändras till en annan
kontrolltyp. Vattenuppvärmning med ström från den
integrerade luft/vattenvärmepumpen.
Temperaturreglering med elektronisk värmeväxlare.
Inbyggt reglerande anti-fryssystem. PI-reglering.

TEKNISKA DATA, GENERELLA  

* 

* 

Högeffektiv värmeåtervinning > 80%.

 * Mycket kompakt aggregat som inte behöver något
teknikrum tack vare den låga ljudnivån.

  Snabb och enkel installation.

      * Nyckelfärdigt med inbyggt styr. Anslut bara strömmen,  
vatten och ventilationskanaler. 

  

 

* 

Kontroll och styrning över internet (molntjänst) 

  

 

 

*

  

 

 

*

Touchdisplay med färggrafik.

KUBEN 230AW

Programmerbar larmlista.

VÄRME

Luftmängder:    
Normalfart
Forceringsflöde

    50 l/s (180 m³/h) 60 Pa 
    64 l/s (230 m³/h) 60 Pa

Tillskottsvärme: 
Förvärme  1 kW 
Eftervärme  Vattenvärme från värmepumpen

 
Eldata:   
Anslutning  1 fas, 230V, 16 A 
Tilluftsfläkt  EC 170 W, 230 V     

Frånluftsfläkt  (50/60 Hz) 

 (50/60 Hz) 

  EC 83 W, 230 V   

Värme-   Motströmsvärmeväxlare
återvinning:  Återvinning >80%

Ljudnivå:

Kanalanslutning:

  30 dB(A)  max 50l/s (60 Pa) 

   35 dB(A)  max 64 l/s (60 Pa)  

 Spirokanal Ø 160 på avluft. 

avluft Ø 125  
Sekundär-, från-, till- och   

   
   
Färg:

   
Vit pulverlack

Mått:    
Aggregat  Höjd 550 mm 

   
Bredd 600 mm

   
Djup 616 mm inkl dörr

Vent + VVB 180 lit
Vent + VVB 230 lit      Höjd        2400 mm
 
Vikt, kg Ventilationsaggregat:

Höjd 2200 mm

52  Total 183/191  
  

App där driftslägen och 
temperaturer kan övervakas,
liksom systemets status och 
det inställda schemat för 
driften.

  

Ett ventilationsaggregat för  ventilation, luftvärme/ALL
komfortkyla och tappvarmvatten i huset.
Luft/vatten-värmepump och varmvattenberedare.
 



TEKNISKA SPECIFIKATIONER  VÄRME/KYLA

Värmekapacitet kW 4,30 (1) 4,20 (2) 6,00 (1) 5,90 (2) 7,50 (1) 7,50 (2)

Kylkapacitet kW 5,56 (1) 4,37 (2) 5,96 (1) 4,87 (2) 6,25 (1) 5,35 (2)

Matning värme kW 0,85 (1) 1,16 (2) 1,24 (1) 1,69 (2) 1,63 (1) 2,14 (2)

Matning kyla kW 0,94 (1) 1,14 (2) 1,06 (1) 1,33 (2) 1,16 (1) 1,51 (2)

COP 5,10 (1) 3,65 (2) 4,85 (1) 3,50 (2) 4,60 (1) 3,50 (2)

EER 5,94 (1) 3,84 (2) 5,61 (1) 3,67 (2) 5,40 (1) 3,54 (2)

SCOP   Vattenutlopp 55ºC 3,26 3,26 3,32

SCOP   Vattenutlopp 35ºC 4,48 4,47 4,56

Varmvatten effektivitet % 127

Varmvattenberedare volym liter          180/230

Temperatur vatten max ºC 60

Vattentryck max bar 10

Driftområde värme ºC 15~65

Driftområde kyla ºC 5~22

Drift temp VVB max ºC 60

Kylmedel typ R-32

GWP 675,0

Kylmedel fyllnadsmängd kg 1,50

SIZE 230 AW  60 230 AW  75 230 AW 100

(1) Kyla Ta 35ºC - LWE 18ºC (DT = 5ºC,  Värme Ta DB/WB 7ºC / 6ºC - LWC 35ºC (DT = 5ºC)

(2) Kyla Ta 35ºC - LWE   7ºC (DT = 5ºC,  Värme Ta DB/WB 7ºC / 6ºC - LWC 45ºC (DT = 5ºC)
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Kuben Ventilation förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera tekniska specikationer när som helst.

TILLUFT

AVLUFTSEKUNDÄRLUFTUTELUFT

FRÅNLUFT

SPACE HEATING/COOLING WATER IN
SPACE HEATING/COOLING WATER OUT

COLD WATER SUPPLY
TAPPVARMVATTEN UT

REFRIGERANT GAS CONNECTION

REFRIGERANT LIQUID CONNECTION

ALLT KOPPLAT TILL VÄRMEPUMPEN

HÅL FÖR: (från höger till vänster)

 

 

 

 

 
 



Kuben Ventilation AB
Vassbo 64
791 93 Falun
Sverige

Tel:  0243-22 31 15
www.kubenventilation.se
info@kubenventilation.se 
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