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Instalacja kanałowa

CO TO JEST ROOFTOP Cube?

W jednej obudowie zawarto wszystkie podzespoły 
niezbędne do kompleksowej obróbki powietrza (chło-
dzenie, ogrzewanie i wentylacja z odzyskiem ciepła). 
Przemyślane rozwiązania konstrukcyjne usprawnia-
ją transport i montaż gotowego do  pracy urządze-
nia Cube.

Cube 20 – 160 Cube R8 

chłodzenie

ogrzewanie

wentylacja z odzyskiem ciepła

URZĄDZENIA TYPU ROOFTOP



Rooftop Cube • chłodzenie, ogrzewane, wentylacja 3

Cube 20 – 40 / NW Cube R8 / NW

Instalacja bezkanałowa

KOMPAKTOWOŚĆ
W jednej obudowie zawarto wszystkie komponenty niezbędne 
do kompletnej obróbki termicznej powietrza oraz odzysku ciepła.

DECENTRALIZACJA
Praca zdecentralizowana oznacza możliwość niezależnej 
regulacji urządzeń oraz niezawodność całego sytemu 
wentylacji. Dodatkowo pozwala na równomierne obciążenie 
dachu.

ECODESIGN 

Urządzenie spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu systemów 
wentylacyjnych UE nr 1253/2014, produktów chłodzących 
UE nr 2016/2281 oraz charakteryzuje się energooszczędnymi 
agregatami.

ZAPEWNIAMY WSPARCIE 
Pomagamy już na etapie doboru urządzeń i projektowania 
instalacji wentylacyjnej. Dzięki możliwości monitorowania 
urządzeń on-line możemy zaproponować ciągłą opiekę nad 
prawidłowym działaniem urządzeń.
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ROZWIĄZANIA BEZKANAŁOWE
“Najnowsze trendy branży HVAC w budownictwie przemysłowym skupiają się na dostarczaniu rozwiązań umożliwiających uproszczenie 
instalacji oraz oszczędność czasu w procesie realizacji inwestycji. Przykładem takiego rozwiązania do wentylacji z odzyskiem ciepła, chłodzenia 
i ogrzewania są urządzenia Cube firmy FLOWAIR. Ich kompaktowa konstrukcja z modułem nawiewnym oznacza, że do dostarczenia świeżego 
powietrza i zapewnienia komfortu cieplnego wystarczy doprowadzenie zasilania i wykonanie jednego otworu w stropie, bez konieczności 
wykonywania skomplikowanej instalacji kanałów wentylacyjnych. Cechy te sprawiają, że Cube stosuje się na różnego rodzaju obiektach, 
począwszy od przemysłu, poprzez budynki użyteczności publicznej”  

Newsweek Polska 35/2019

sezon letni - chłodzenie i wentylacja z odzyskiem ciepła
Rooftop     Cube NW



Rooftop Cube • chłodzenie, ogrzewane, wentylacja 5

Szeroki typoszereg urządzeń rooftop Cube w połączeniu z różnymi możliwościami montażowymi gwarantują liczne możliwości aplikacji. 
Urządzenia Cube doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach takich jak: 

• galerie handlowe
• centra logistyczne 
• obiekty przemysłowe
• obiekty użyteczności publicznej

5

sezon zimowy - ogrzewanie i wentylacja z odzyskiem ciepła 
Rooftop     Cube NW

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE 

• stacje benzynowe 
• dyskonty
• kina
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PRZEKROJE URZĄDZEŃ

Układ chłodniczy: sprężarka 
inwerterowa, zespoły sprężarek 
pracujących w tandemie bądź systemie 
wieloobwodowym 

Uchwyty transportowe: szybki montaż 
bez konieczności stosowania trawersu

Wymiennik obrotowy: wewnątrz 
urządzenia, brak konieczności 
dostawiania zewnętrznego modułu 
odzysku ciepła

Przepustnica recyrkulacyjna: płynna 
regulacja udziału powietrza świeżego 
i recyrkulacyjnego

Obudowa: konstukcja niwelująca 
powstawanie mostków cieplnych oraz 
izolacja wełną mineralną 50 mm

Podstawa samonośna: umożliwia 
bezpośrednie posadowienie  urządzenia 
na podkonstrukcji

Zawór 3-drogowy + pompa obiegowa: 
model z wymiennikiem wodnym 
wyposażony w wbudowaną pompę 
obiegową z zaworem 3-drogowym

 Wentylatory EC: płynna regulacja 
przepływu powietrza
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Cube 40

Cube R8

wentylacja z odzyskiem ciepła

wentylacja z odzyskiem ciepła

ogrzewanie

ogrzewanie

chłodzenie
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Opierzenie  
dodatkowe zabezpieczenie  
przed opadami atmosferycznymi 

Tłumki akustyczne   
obniżenie poziomu 
hałasu zarówno dla sekcji 
nawiewnej jak i wyciągowej

Podstawa dachowa 
bezpośrednie posadowienie 
urządzenia

Izolacja 
izolacja termiczna 
i akustyczna obudowy  
gwarantuje obniżenie 
poziomu hałasu  
i strat termicznych

Przyłącza w części  
podstropowej    
umożliwiają szybką 
instalację hydrauliczną 
i elektryczną

Opcja 1
nagrzewnica wodna  
w części nawiewnej 

Opcja 2
przyłącza 
nagrzewnicy wodnej 
z wtórnym obiegiem 
podmieszania 
zlokalizowanej  
w urządzeniu Cube 

Opcja 3
możliwość konfiguracji 
elementu nawiewnego  
– nawiewnik wirowy 
z siłownikiem (wykonanie 
NW D) lub  przyłącza 
kanałowe (wykonanie NW V) 
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Moduł nawiewny NW

POLSKA PRODUKCJA
Urządzenia Cube, począwszy od idei przez projekt aż do 
wykonania, produkowane są w Polsce. Oznacza to wysoką 
jakość oraz zgodność z wszelkimi normami europejskimi 
jak również szybką dostawę oraz wsparcie projektowe,  
montażowe i serwisowe.

7

Zastosowanie modułu nawiewnego NW tworzy z rooftopów Cube urządzenia do pracy bezkanałowej. Brak tradycyjnej instalacji  
kanałowej umożliwia rezygnację z 
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SPOSÓB 3*

Kanały wentylacyjne podłączone od boków urządzenia. 
Sposób montażu dotyczy urządzenia Cube 40. 

SPOSÓB 4*

Montaż obok budynku. Możliwość podłączenia 
kanałów od spodu i od boku.

Posadowienie rooftopów Cube na dachu musi być wykonane na przygotowanej wcześniej podkonstrukcji. Jest ona przymocowana 
do punktów konstrukcyjnych budynku. Rozkład ciężaru urządzenia jest równomierny po całym obwodzie podstawy samonośnej. 
Możliwe jest posadowienie na podkonstrukcji podpierającej dwie przeciwległe krawędzie urządzenia. 

SPOSÓB 1
Kanały podłączone od spodu urządzenia. Sposób montażu 
dotyczy wszystkich urządzeń Cube.

SPOSÓB 2*

Kanał wywiewny podłączony od dołu, kanał nawiewny 
podłączony od boku. Sposób montażu dotyczy urządzeń 
Cube 40-160.

MONTAŻ URZĄDZEŃ  
Z PODŁĄCZENIEM KANAŁOWYM 

Przyłącza kanałów

*Przyłącze kanału nawiewnego od boku nie jest możliwe w przypadku
  urządzeń wyposażonych w nagrzewnicę gazową.



Rooftop Cube • chłodzenie, ogrzewane, wentylacja 9

Urządzenia Cube z podstawami nawiewnymi NW dostarczane są w dwóch częściach. Montaż, na uprzednio przygotowanej podkonstrukcji, 
sprowadza podniesienia i posadowienia podstawy NW oraz urządzenia Cube. Przyłącza znajdujące się w części podstropowej umożliwiają 
szybkie podłączenie zasilania i czynnika grzewczego oraz uproszczenie instalacji. 

KROK 1
Przygotowanie otworu w stropie oraz podkonstrukcji. 

KROK 2
Posadowienie podstawy z nawiewnikiem  
oraz urządzenia.

MONTAŻ URZĄDZEŃ  
BEZKANAŁOWYCH

Montaż

Zalety produktu

Prosty 
montaż

Uchwyty 
transportowe

Samonośna 
podstawa

Moduł z nawiewnikiem 
wirowym 
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AUTOMATYKA  

 tryby pracy ekonomiczny i komfortowy oraz automatyczny,

programator tygodniowy,

free-cooling i free-heating,

 możliwość pracy w trybie ciągłym lub termostatycznym,

możliwość podłączenia naściennego czujnika temperatury.

Na zapytanie możliwa jest komunikacja zewnętrza poprzez protokoły: Modbus RTU, LON, BAC net IP, 
BAC net MS/TP oraz WEB Server,

 możliwość podłączenia do Internetu bez konieczności stosowania dodatkowych modułów,

 możliwość zadawania i odczytywania parametrów pracy poprzez przeglądarkę Internetową,

 możliwość wglądu bezpośredniego przy zastosowaniu routera GSM, bez konieczności podłączenia 
infrastruktury sieciowej,

 możliwość zdecentralizowanej obsługi wielu urządzeń oraz tworzenia grup lokalnych obsługujących 
daną strefę. 

W standardzie, każdy rooftop Cube wyposażony jest w zaawansowany sterownik Siemens Climatix. Autorskie algorytmy i tryby pracy gwarantują 
zapewnienie komfortu przy minimalnym zużyciu energii. Intuicyjna obsługa w połączeniu z rozszerzonymi możliwościami komunikacyjnymi 
pozwalają na dostosowanie pracy układu do indywidualnych potrzeb. 

ZADAJNIK POMIESZCZENIOWY

KOMUNIKACJA / BMS

TRYBY PRACY

PANEL STEROWNICZY
Dostarczany w standardzie z urządzeniem Cube. Umożliwia 
odczyt parametrów pracy urządzenia z poziomu użytkownika.  

Dostępny jako wyposażenie opcjonalne. Umożliwia niezależną 
kontrolę wielu urządzeń Cube. 
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WSPARCIE SPRZEDAŻOWE

WSPARCIE PROJEKTOWE

WSPARCIE SPRZEDAŻOWE I INSTALACYJNE

USŁUGA MONITORINGU URZĄDZEŃ I 3-LETNIA GWARANCJA

Skontaktuj się z Działem Wsparcia Projektowego

Skontaktuj się z Działem Handlowym

Skontaktuj się z Działem Wsparcia Posprzedażowego

ZAPYTAJ NAS O:
• dane techniczne, 
• biblioteki CAD, REVIT
• pozostały typoszereg urządzeń, 
• rozwiązania niestandardowe

e-mail: dobory@flowair.pl

e-mail: info@flowair.pl

e-mail: serwis.rooftop@flowair.pl

Wiemy, jak ważny jest odpowiedni dobór urządzania, dlatego wszystkim naszym klientom pomagamy już na etapie 
projektowania obiektu. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych inżynierów, którzy pomogą Tobie przy obliczeniach 
projektowych, doborze i rozmieszczeniu urządzeń. Przeanalizujemy projekt razem z Tobą i  zaproponujemy najlepsze 
rozwiązanie. 

Nasza pomoc nie kończy się na etapie wsparcia projektowego. Wspomagamy naszych klientów na pozostałych etapach 
inwestycyjnych. Nasz wykwalifikowany i doświadczony personel nadzoruje pierwsze uruchomienie, szkoli z zakresu obsługi 
urządzeń oraz zapewnia opiekę sprzedażową i posprzedażową.

Urządzenia Cube mogą być wyposażone w moduł routera GSM. Uzyskują w ten sposób dostęp do chmury i możliwość 
regulacji przez przeglądarkę www oraz 3-letnią gwarancję producenta.  

BIMCAD
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OPIS WERSJI URZĄDZEŃ

Nagrzewnica wodna z wtórnym obiegiem podmieszania

Nagrzewnica wodna w części nawiewnej

Nagrzewnica gazowa

Nagrzewnica elektryczna

Układ z nagrzewnicą zlokalizowaną w urządzeniu, dodatkowo wyposażony w pompę obiegową i zawór 3-drogowy,
zapewnia aktywne zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, możliwość regulacji temperatury powietrza nawiewanego oraz pokrycie  
wewnętrznych spadków ciśnienia hydraulicznego na komponentach urządzenia.

Lokalizacja nagrzewnicy wodnej w części nawiewnej zapewnia prostotę instalacji oraz bezpieczeństwo przecizamrożeniowe.
Możliwe jest zastosowanie wymienników o różnych mocach grzewczych.

Zintegrowane w urządzeniu nagrzewnice gazowe różnych mocy z palnikiem modulowanym lub 2-stopniowym zapewniają
swobodę doboru rodzaju nagrzewnicy w zależności od zapotrzebowania.

Możliwość zastosowania nagrzewnicy elektrycznej o stopniowanej mocy grzewczej z przyłączami w części nawiewnej.

Cube R8
Cube 20
Cube 40

N – bez nagrzewnicy
W – nagrzewnica wodna 
E  – nagrzewnica elektryczna
G – nagrzewnica gazowa  
       (dwustopniowa lub modulowana)
 
R – odzysk ciepła
B – bez odzysku ciepła 

2.
2.

3.

3.

4.

4.

1.

1.

W2 – nagrzewnica wodna 2 rzędowa 
NW-W – nagrzewnica wodna
W3 – nagrzewnica wodna 3 rzędowa
C – moduł chłodzący
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DANE TECHNICZNE

(1)  Dla warunkó zenie –  temp. ze [TS], temp. przed wymiennik [T [TM].  
Grzanie – temp. ze [T [TM], temp. przed wymiennik [TS]. TS- term. suchy, TM- term. mokry.  
EER nett t kowity pobór mocy.  COP netto = moc grzewcza nett kowity pobór mocy.

(2)    Dla temperatury czynnik temperatury powietrza przed wymiennik
(3)    Dla ró cy temperatur powietrza wlotowego/wylotowego 20K i powietrza suchego.  

Zgodnie z wymaganiami UE nr 1253/2014. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych oraz parametrów konstrukcyjnych ur zenia.

wentylacja z odzyskogrzewaniezenie

HP W G Gm E

kW kW kW kW / kW kW – kW kW m³/h / Pa m³/h / %

Cube 20  20,3 19,3 50,9 40,2 / 20,4 33,5 - 5,0 25,0 5000 / 350 5000 / 78,5

Cube 40  41,8 41,5 74,0 47,9 / 25,8 40,5 - 8,1 25,0 8000 / 350 8000 / 73,1

Cube 50  57,0 53,9 111,0 92,3 / 56,2 97,2 - 13,4 od 25,0 14000 / 350 14000 / 73,7

Cube 60  64,4 61,4 120,0 92,3 / 56,2 97,2 - 13,4 od 25,0 16000 / 350 15000 / 73,0

Cube 80  79,4 76,5 158,0 92,3 / 56,2 97,2 - 17,8 od 25,0 19000 / 350 17000 / 73,3

Cube 100  90,0 87,0 167,0 92,3 / 56,2 97,2 - 17,8 od 25,0 21000 / 350 17000 / 73,3

Cube 120  134,4 126,8 182,0 92,3 / 76,8 97,2 - 17,8 od 25,0 24000 / 350 20000 / 73,0

Cube 160  155,6 152,0 199,0 92,3 / 76,8 97,2 - 17,8 od 25,0 28000 / 350 20000 / 73,0

Cube R8  nd. nd. 74,0 47,9  / 20,3 40,5 - 5,0 25,0 8000 / 350 8000 / 73,1 

Cube 20 /  
NW 20,3 19,3 50,9 40,2 / 20,4 33,5 - 5,0 25,0 5000 / nd. 5000 / 78,5

Cube 40 /  
NW 41,8 41,5 74,0 47,9 / 25,8 40,5 - 8,1 25,0 8000 / nd. 8000 / 73,1

Cube R8 /  
NW nd. nd. 74,0 47,9  / 20,3 40,5 - 5,0 25,0 8000 / nd. 8000 / 73,1

zenie Ogrzewanie
Wentylacja

z odzysk
 

Moc 

agregatu(1 () 1)

Moc grzewcza 
pompy 

Nagrzewnica 
wodna(2)

Nagrzewnica gazowa Nagrzewnica 
elektryczna

Wy
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ErP 2018(3)
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KONFIGURACJA URZĄDZEŃ  
Z MODUŁEM NAWIEWNYM 
Urządzenia Cube z modułem nawiewnym  
można swobodnie konfigurować według potrzeb 

WYBÓR URZĄDZENIA 
Cube R8 – ogrzewanie/wentylacja 
Cube 20/40 – chłodzenie/ogrzewanie/wentylacja 

WYBÓR NAGRZEWNICY Cube
N – bez nagrzewnicy
W – nagrzewnica wodna 
E – nagrzewnica elektryczna 
G – nagrzewnica gazowa 
HP – pompa ciepła 

PODSTAWA DACHOWA 

2.

3.

4.

5.

6.

1.

1.

3.

4

5.

6.

2.

PRZEDŁUŻKA S/L (OPCJA)

WYBÓR NAGRZEWNICY W MODULE NAWIEWNYM NW
W2 – nagrzewnica wodna 2 rzędowa
W3 – nagrzewnica wodna 3 rzędowa 
C – moduł chłodzący 

NAWIEWNIK WIROWY 
D – nawiewnik wirowy z siłownikiem 
V – moduł przyłączy kanałowych 
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CENTRUM MAGAZYNOWE – WYSOGOTOWO
Cube 40-RG (wersja gazowa) x 1 szt.
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HALA PRODUKCYJNA - KĘDZIERZYN KOŹLE 
Cube R8-NW x 6 szt.
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KRAKÓW – SZKOŁA PODSTAWOWA
Cube R8-NW x 2 szt.
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MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA – BŁONIE
Cube R8-NW x 5 szt.



Rooftop Cube • chłodzenie, ogrzewane, wentylacja 21



Rooftop Cube • chłodzenie, ogrzewane, wentylacja22

HAKA PRODUKCYJNA – OLESNICA
24 x Cube R8-NW
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Kontakt z doradcą

Kontakt z Działem 
Wsparcia Projektowego

Zapytaj nas o:

dane techniczne,
biblioteki CAD,

typoszereg urządzeń, 
rozwiązania niestandardowe

dobory@flowair.pl

ul. Chwaszczyńska 135 
81–571 Gdynia

+48 58 627 57 20

info@flowair.pl

1. Artur Lipski
artur.lipski@�owair.pl
+48 514 053 425
+48 58 627 57 50

6. Sara Reiter
sara.reiter@�owair.pl
+48 505 502 526
+48 58 627 57 54

5. Jakub Bazydło
jakub.bazydlo@�owair.pl
+48 519 195 830
+48 58 627 57 55

2. Andrzej Domian
andrzej.domian@�owair.pl
+48 510 086 994
+48 58 627 57 23

4. Aleksandra Jończyk
aleksandra.jonczyk@�owair.pl
+48 512 485 488
+48 58 627 57 22

3. Hanna Saczuk
hanna.saczuk@�owair.pl
+48 505 502 493
+48 58 627 57 24

7. Michał Nagórko
michal.nagorko@�owair.pl
+48 512 485 510
+48 58 627 57 22
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