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Niniejsza instrukcja obsługi została wydana przez firmę FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.j. Dokumentacja techniczno jest
zbiorem zaleceń i wskazówek mających na celu przedstawienie procedur, metod i uwag prowadzących do prawidłowego
montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzenia.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w instrukcji obsługi w dowolnym czasie i bez
powiadomienia, a także zmian w urządzeniu nie wpływających na jego działanie.
Przed przystąpieniem do montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzenia Cube należy szczegółowo zapoznać się z niniejszą
instrukcją. Wszystkie zawarte tu wskazówki powinny być stosowane bez pomijania któregokolwiek punktu. Niestosowanie się do
poniższych zaleceń może skutkować zagrożeniem życia spowodowanym nieprawidłowym transportem i montażem oraz
prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub jego wadliwego działania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości
podczas montażu oraz wadliwe działanie urządzenia wskutek niestosowania się do poniższych zaleceń. Jednocześnie gwarancja
udzielona przez producenta nie będzie uznawana w przypadku rażących uchybień lub niestosowania się do poniższego zbioru
zaleceń.
Należy zwrócić się do serwisu producenta w przypadku, gdyby niniejsza instrukcja zawierała opisy niezrozumiałe bądź
niejednoznaczne.

Wszystkie czynności podczas podłączania instalacji elektrycznej muszą być prowadzone przez personel posiadający
niezbędne kwalifikacje i certyfikaty do pracy z urządzeniami pod napięciem zgodnie z obowiązującym prawem w
danym kraju.
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób instalujących urządzenia Cube. Jej zawartość jest prawnie chroniona i
nie wolno bez pisemnej zgody producenta tłumaczyć, powielać, przetwarzać (w tym: na nośniki elektroniczne) w całości lub
częściowo.

FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.
Siedziba:
ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia
tel. +48 (58) 627 57 41, fax +48 (58) 627 57 21
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1. TRANSPORT
Do transportu urządzenia Cube wykorzystuje się zintegrowaną ramę z otworami na wózek widłowy lub zintegrowane uchwyty do
podnoszenia za pomocą lin.
W trakcie transportu urządzenia Cube należy stosować się do poniższych zapisów:
•
•

•

•
•

Przed rozładunkiem transportu należy uzupełnić protokół zdawczo-odbiorczy.
Niezwłocznie po otrzymaniu transportu należy w obecności przewoźnika sprawdzić stan urządzeń oraz kompletność
przesyłki (kanałowy czujnik temperatury, zadajnik T-box -opcja, daszki wentylacyjne - nie dotyczy Cube 40, czujnik
temperatury pomieszczenia - opcja). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy spisać protokół
szkody, który umożliwi w późniejszym terminie roszczenie odszkodowania od firmy spedycyjnej.
Rozładunek urządzeń powinien się odbywać za pomocą wózka widłowego (wykorzystując otwory w ramie nośnej lub
paletę, na której posadowiono urządzenia) lub dźwigu (wykorzystując przeznaczone do tego zaczepy na obudowie
urządzenia).
Urządzenie w trakcie przechowywania i transportu bezwzględnie musi stać na zintegrowanej ramie nośnej. Ustawienie
urządzenia w inny sposób doprowadzi do jego uszkodzenia.
Po rozładunku urządzenia, w trakcie oczekiwania na montaż i posadowienie należy zastosować okrycie osłaniające od
czynników zewnętrznych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek nie stosowania się do
wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej oraz nieprawidłowości w trakcie transportu.
1.1. Transport poziomy

Urządzenia serii CUBE przygotowane są do transportu przy użyciu wózka widłowego, wyposażenie w szyny transportowe
przygotowane pod widły daje możliwość załadunku czy też rozładunku bez konieczności stosowania dodatkowych podpór,
mocowań czy innych urządzeń transportowych.
Ze względu na masę urządzenia oraz na wysunięty środek ciężkości wielkość wózka widłowego oraz długość wideł
należy dostosować do gabarytu urządzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na długość wideł nośnych, które
powinny mieć co najmniej długość 3/4 głębokości szyny transportowej. Zastosowanie krótszych wideł może
spowodować uszkodzenie urządzenia lub doprowadzić do wypadku za co producent nie odpowiada.

Przed posadowieniem urządzenia należy usunąć szyny transportowe do transportu za pomocą wózka widłowego. Aby
tego dokonać należy odkręcić śruby mocujące szynę transportową do ramy samonośnej urządzenia.

1.2. Gabaryty Cube 20

•
•
•
•
•
•
•

W (Cube / + bloczki / + przerwa) - 1492 / 1592 / 1692 mm
S (Cube / + styro / + przerwa) - 1380 / 1480 / 1580 mm
D (Cube / + styro / + przerwa) - 2300 / 2400/ 2500 mm
Daszki wentylacyjne – 473 mm (transport wewnątrz)
Widły długość – min. 1500 mm
Widły rozstaw – min. 350 mm
Masa - do 850 kg
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1.3. Gabaryty Cube 40

•
•
•
•
•
•
•

W (Cube / + przerwa) - 1742 / 1842 mm
S (Cube / + styro / + przerwa) - 2200 / 2300 / 2400 mm
D (Cube / + styro / + przerwa) - 2300 / 2400 / 2500 mm
Daszki wentylacyjne – brak
Widły długość – min. 2300 mm
Widły rozstaw – min. 485 mm
Masa - do 1100 kg

•
•
•
•
•
•
•

W (Cube / + przerwa) - 1790 / 1890 mm
S (Cube / + styro / + przerwa) - 3100 / 3200 / 3300 mm
D (Cube / + styro / + przerwa) - 2300 / 2400 / 2500 mm
Daszki wentylacyjne – 482 mm (transport wewnątrz)
Widły długość – min. 2400 mm
Widły rozstaw – min. 845 mm
Masa – Cube 50 – do 1600 kg, Cube 60 – do 1650 kg

•
•
•
•
•
•
•

W (Cube / + przerwa) - 2310 / 2410 mm
S (Cube / + styro / + przerwa) - 3100 / 3200 / 3300 mm
D (Cube / + styro / + przerwa) - 2300 / 2400 / 2500 mm
Daszki wentylacyjne – 482 mm (transport wewnątrz)
Widły długość – min. 2400 mm
Widły rozstaw – min. 845 mm
Masa – Cube 80 - do 1990 kg, Cube 100 - do 2250 kg

1.4. Gabaryty Cube 50/60

1.5. Gabaryty Cube 80/100

6 |www.flowair.com

1.6. Gabaryty Cube 80/100 L

•
•
•
•
•
•
•

W (Cube / + przerwa) - 2310 / 2410 mm
S (Cube / + styro / + przerwa) - 3100 / 3200 / 3300 mm
D (Cube / + styro / + przerwa) - 2300 / 2400 / 2500 mm
Daszki wentylacyjne – 482 mm (transport wewnątrz)
Widły długość – min. 2400 mm
Widły rozstaw – min. 845 mm
Masa – Cube 80 - do 1990 kg, Cube 100 - do 2250 kg

•
•
•
•
•
•

W (moduł L / + przerwa) - 2310 / 2410 mm
S (moduł L / + styro / + przerwa) - 573 / 673 / 773 mm
D (moduł L / + styro / + przerwa) - 2300 / 2400 / 2500 mm
Widły długość – min. 2400 mm
Widły rozstaw – min. 350 mm
Masa - 350 kg

•
•
•
•
•
•
•

W (Cube / + przerwa) - 2310 / 2410 mm
S (Cube / + styro / + przerwa) - 2300 / 2400 / 2500 mm
D (Cube / + styro / + przerwa) - 4200 / 4300 / 4400 mm
Daszki wentylacyjne – 482 mm (transport wewnątrz)
Widły długość – min. 2400 mm
Widły rozstaw – min. 845 mm
Masa – Cube 120 - do 2250 kg, Cube 160 - do 2350 kg

•
•
•
•
•
•

W (moduł L / + przerwa) - 2310 / 2410 mm
S (moduł L / + styro / + przerwa) - 573 / 673 / 773 mm
D (moduł L / + styro / + przerwa) - 2300 / 2400 / 2500 mm
Widły długość – min. 2400 mm
Widły rozstaw – min. 350 mm
Masa - 350 kg

1.7. Gabaryty Cube 120/160 B

1.8. Gabaryty Cube 120/160 R

•
•
•
•
•
•
•

W (Cube / + przerwa) - 2310 / 2410 mm
S (Cube / + styro / + przerwa) - 2300 / 2400 / 2500 mm
D (Cube / + styro / + przerwa) - 4200 / 4300 / 4400 mm
Daszki wentylacyjne – 482 mm (transport wewnątrz)
Widły długość – min. 2400 mm
Widły rozstaw – min. 845 mm
Masa – Cube 120 - do 2250 kg, Cube 160 - do 2350 kg
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1.9. Gabaryty Cube R8

•
•
•
•
•
•
•

W (Cube / + bloczki / + przerwa) - 1492 / 1592 / 1692 mm
S (Cube / + styro / + przerwa) - 1380 / 1480 / 1580 mm
D (Cube / + styro / + przerwa) - 2300 / 2400 / 2500 mm
Daszki wentylacyjne – 473 mm (transport wewnątrz)
Widły długość – min. 1500 mm
Widły rozstaw – min. 350 mm
Masa – do 800 kg

•
•
•
•
•
•

W (NW / + paleta / + przerwa) - 2584 / 2684 / 2784 mm
S (NW / + styro / + przerwa) - 1380 / 1480 / 1580 mm
D (NW / + styro / + przerwa) - 2300 / 2400/ 2500 mm
Widły długość – min. 1500 mm
Widły rozstaw – min. 350 mm
Masa - do 250 kg

•
•
•
•
•
•

W (NW / + paleta / + przerwa) - 2584 / 2684 / 2784 mm
S (NW / + styro / + przerwa) - 2300 / 2400/ 2500 mm
D (NW / + styro / + przerwa) - 2300 / 2400/ 2500 mm
Widły długość – min. 1500 mm
Widły rozstaw – min. 350 mm
Masa - do 250 kg

1.10. Gabaryty moduł NWS (Cube 20/R8 NWS)

1.11. Gabaryty moduł NWL (Cube 40 NWL)
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1.12. Informacje dotyczące podnoszenia
W trakcie podnoszenia urządzenia Cube oraz modułu odzysku ciepła należy stosować się do poniższych zapisów:
•
•
•
•
•
•
•
•

Upewnić się, że liny są prawidłowo zaczepione o wszystkie uchwyty,
Bezwzględnie dokonywać podnoszenia urządzenia i modułu odzysku ciepła oddzielnie,
Upewnić się, że urządzenie w trakcie podnoszenia jest wypoziomowane,
Szczególną uwagę zwrócić w trakcie wyciągania z samochodu ciężarowego, aby nie uszkodzić urządzenia poprzez
uderzenie w elementy naczepy,
Zwrócić uwagę by nie uderzyć urządzeniem o żadne inne przedmioty,
Nie podnosić urządzenia z nadmierną prędkością,
Nie zmieniać gwałtownie kierunku,
Zachować szczególną ostrożność przy posadowieniu urządzenia na ramie konstrukcyjnej lub podstawie dachowej.

W trakcie podnoszenia nie przebywać pod urządzeniem.
• Przed wykonaniem podnoszenia sprawdzić czy zamki wszystkich paneli serwisowych są zamknięte i zweryfikować
poprzez pociągnięcie za uchwyty.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek nie stosowania się do
wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej oraz wystąpienie nieprawidłowości w trakcie podnoszenia.
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1.13. Podnoszenie Cube 20
Wszystkie urządzenia Cube są wyposażone w uchwyty umożliwiające zaczepienie lin i podniesienie za pomocą dźwigu
zlokalizowane w górnej części. Nie jest wymagane stosowanie belki trawersowej. Na poniższych rysunkach zaznaczono uchwyty
przeznaczone do podnoszenia urządzenia oraz modułu odzysku ciepła.
Ze względu na rozkład obciążeń minimalna długość lin nośnych od punktu zaczepienia do haka głównego to 3,5 m.
Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia a nawet zerwanie się mocowania.
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1.14. Podnoszenie Cube 40
Wszystkie urządzenia Cube są wyposażone w uchwyty umożliwiające zaczepienie lin i podniesienie za pomocą dźwigu
zlokalizowane w górnej części. Nie jest wymagane stosowanie belki trawersowej. Na poniższych rysunkach zaznaczono uchwyty
przeznaczone do podnoszenia urządzenia oraz modułu odzysku ciepła.
Ze względu na rozkład obciążeń minimalna długość lin nośnych od punktu zaczepienia do haka głównego to 3,5 m.
Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia a nawet zerwanie się mocowania.
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1.15. Podnoszenie Cube 50/60
Wszystkie urządzenia Cube są wyposażone w uchwyty umożliwiające zaczepienie lin i podniesienie za pomocą dźwigu
zlokalizowane w górnej części. Nie jest wymagane stosowanie belki trawersowej. Na poniższych rysunkach zaznaczono uchwyty
przeznaczone do podnoszenia urządzenia oraz modułu odzysku ciepła.
Ze względu na rozkład obciążeń minimalna długość lin nośnych od punktu zaczepienia do haka głównego to 3,5 m.
Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia a nawet zerwanie się mocowania.
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1.16. Podnoszenie Cube 80/100
Wszystkie urządzenia Cube są wyposażone w uchwyty umożliwiające zaczepienie lin i podniesienie za pomocą dźwigu
zlokalizowane w górnej części. Nie jest wymagane stosowanie belki trawersowej. Na poniższych rysunkach zaznaczono uchwyty
przeznaczone do podnoszenia urządzenia oraz modułu odzysku ciepła.
• Ze względu na rozkład obciążeń minimalna długość lin nośnych od punktu zaczepienia do haka głównego to 3,5 m.
Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia a nawet zerwanie się mocowania.
• Urządzenie Cube 80 / 100 L nie mogą być podnoszone z przytwierdzonym modułem odzysku ciepła. Montażu modułu
odzysku ciepła do urządzenia Cube 80 / 100 L należy dokonać na dachu, po uprzednim posadowieniu urządzenia.
Montażu dokonuje się zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w dalszej części instrukcji.
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1.17. Podnoszenie Cube 120/160
Wszystkie urządzenia Cube są wyposażone w uchwyty umożliwiające zaczepienie lin i podniesienie za pomocą dźwigu
zlokalizowane w górnej części. Nie jest wymagane stosowanie belki trawersowej. Na poniższych rysunkach zaznaczono uchwyty
przeznaczone do podnoszenia urządzenia oraz modułu odzysku ciepła. Do zaczepienia lin o zintegrowane uchwyty montażowe
do podnoszenia urządzenia należy zastosować 4 znormalizowane szekle o wymiarze przepustu z trzpieniem o średnicy 16mm.
• Ze względu na rozkład obciążeń minimalna długość lin nośnych od punktu zaczepienia do haka głównego to 3,5 m.
Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia a nawet zerwanie się mocowania.
• Urządzenie Cube 120 / 160 R nie mogą być podnoszone z przytwierdzonym modułem odzysku ciepła. Montażu modułu
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1.18. Podnoszenie modułu odzysku ciepła
Ze względu na gabaryt moduł zawierający wymiennik odzysku ciepła musi być transportowany odłączony od urządzenia. Moduł
jest wyposażony w uchwyty do podnoszenia za pomocą lin zlokalizowane w górnej części obudowy. Do podnoszenia modułu
odzysku ciepła szekle nie są wymagane.
Urządzenia Cube 80 / 100 L i Cube 120 / 160 R nie mogą być podnoszone z przytwierdzonym modułem odzysku
ciepła.
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1.19. Podnoszenie Cube R8
Wszystkie urządzenia Cube są wyposażone w uchwyty umożliwiające zaczepienie lin i podniesienie za pomocą dźwigu
zlokalizowane w górnej części. Nie jest wymagane stosowanie belki trawersowej. Na poniższych rysunkach zaznaczono uchwyty
przeznaczone do podnoszenia urządzenia oraz modułu odzysku ciepła.
Ze względu na rozkład obciążeń minimalna długość lin nośnych od punktu zaczepienia do haka głównego to 3,5 m.
Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia a nawet zerwanie się mocowania.
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1.20. Obracanie modułów NWS/NWL
Moduł nawiewny dostarczany jest na miejsce dostawy do góry nogami. W celu posadowienia urządzenia należy ostrożnie obrócić
moduł nawiewny w taki sposób aby nie uszkodzić obudowy.
Do zabezpieczenia modułu nawiewnego podczas obracania wykorzystać styropianowa pokrywę ochronną.

Moduł nawiewny należy ostrożnie położyć w poziomie następnie zaczepić liny do przygotowanych uchwytów i zacząć
podnoszenie tak, aby moduł nawiewny znalazł się w docelowej pozycji.

Nie należy ściągać styropianowej pokrywy przed obracaniem modułu nawiewnego. Przechowywanie modułu
nawiewnego bez styropianowej pokrywy grozi uszkodzeniem siłownika.

www.flowair.com
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Do zabezpieczenia modułu nawiewnego podczas obracania wykorzystać styropianowa pokrywę ochronną.

Nie należy ściągać styropianowej pokrywy przed obracaniem modułu nawiewnego. Przechowywanie modułu
nawiewnego bez styropianowej pokrywy grozi uszkodzeniem siłownika.
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1.21. Podnoszenie modułu NWS (Cube 20/R8)
Wszystkie urządzenia Cube są wyposażone w uchwyty umożliwiające zaczepienie lin i podniesienie za pomocą dźwigu
zlokalizowane w górnej części. Nie jest wymagane stosowanie belki trawersowej. Na poniższych rysunkach zaznaczono uchwyty
przeznaczone do podnoszenia urządzenia oraz modułu odzysku ciepła.
Moduł nawiewny dostarczany jest na miejsce dostawy do góry nogami. W celu posadowienia urządzenia należy
ostrożnie obrócić moduł nawiewny w taki sposób aby nie uszkodzić obudowy. Proces obracania modułu opisano
w punkcie 5.20. Do zabezpieczenia modułu nawiewnego podczas obracania wykorzystać styropianową pokrywę.
• Nie należy ściągać styropianowej pokrywy przed obracaniem modułu nawiewnego. Przechowywanie modułu
nawiewnego bez styropianowej pokrywy grozi uszkodzeniem siłownika.
• Ze względu na rozkład obciążeń minimalna długość lin nośnych od punktu zaczepienia do haka głównego to 3,5 m. Nie

Przed posadowieniem urządzenia na module nawiewnym NWS należy odkręcić uchwyty transportowe.
www.flowair.com
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1.22. Podnoszenie modułu NWL (Cube 40 NWL)
Wszystkie urządzenia Cube są wyposażone w uchwyty umożliwiające zaczepienie lin i podniesienie za pomocą dźwigu
zlokalizowane w górnej części. Nie jest wymagane stosowanie belki trawersowej. Na poniższych rysunkach zaznaczono uchwyty
przeznaczone do podnoszenia urządzenia oraz modułu odzysku ciepła.
Moduł nawiewny dostarczany jest na miejsce dostawy do góry nogami. W celu posadowienia urządzenia należy
ostrożnie obrócić moduł nawiewny w taki sposób aby nie uszkodzić obudowy. Proces obracania modułu opisano
w punkcie 5.20. Do zabezpieczenia modułu nawiewnego podczas obracania wykorzystać styropianową pokrywę.
• Nie należy ściągać styropianowej pokrywy przed obracaniem modułu nawiewnego. Przechowywanie modułu
nawiewnego bez styropianowej pokrywy grozi uszkodzeniem siłownika.
• Ze względu na rozkład obciążeń minimalna długość lin nośnych od punktu zaczepienia do haka głównego to 3,5 m. Nie

Przed posadowieniem urządzenia na module nawiewnym NWL należy odkręcić uchwyty transportowe.
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2. POSADOWIENIE
2.1. Posadowienie urządzeń Cube
Urządzenie jest wyposażone w belki transportowe, które pozwalają na transport oraz załadunek urządzenia przy pomocy wózka
widłowego. Podczas instalacji urządzenia na miejscu, belkę należy zdemontować przez odkręcenie 4 śrub M8 znajdujących się po
stronie szafki elektrycznej, a następnie wyciągnięcie jej. Dzięki temu możliwe będzie przyłączenie kanałów od spodu urządzenia.

Urządzenia Cube zbudowane są na samonośnej ramie, którą zgodnie z wymogami obowiązującego prawa budowlanego w danym
kraju, należy posadowić na ramie lub wspornikach powiązanych z konstrukcją dachu i odsuniętych od połaci dachu na wysokość
określoną przepisami prawa. Producent określa posadowienie urządzenia na ramie po obrysie urządzenia zgodnie z wymiarami
ramy poniżej. Dopuszcza się posadowienie na ramie z podparciem po dwóch dłuższych bokach ramy urządzenia.
Cube 20

A [mm]
B [mm]

wymiar wew. 2180
wymiar wew. 1260

rozwiązanie poglądowe
• Urządzenie posadowione na ramie powinno być przymocowane do ramy w sposób uniemożliwiający jakikolwiek ruch
urządzenia. Zaleca się zastosowanie przekładek gumowych pomiędzy urządzeniem a ramą montażową.
• Urządzenie należy zorientować w taki sposób, aby czerpnia i wyrzutnia nie była skierowana w stronę, z której przeważnie
wieją wiatry.
• Producent dopuszcza posadowienie na ramie z podparciem po dwóch dłuższych bokach ramy urządzenia.
www.flowair.com
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Urządzenia Cube zbudowane są na samonośnej ramie, którą zgodnie z wymogami obowiązującego prawa budowlanego w danym
kraju, należy posadowić na ramie lub wspornikach powiązanych z konstrukcją dachu i odsuniętych od połaci dachu na wysokość
określoną przepisami prawa. Producent określa posadowienie urządzenia na ramie po obrysie urządzenia zgodnie z wymiarami
ramy poniżej. Dopuszcza się posadowienie na ramie z podparciem po dwóch dłuższych bokach ramy urządzenia.
Cube 20 NWS

rozwiązanie poglądowe

A1 [mm]
A2 [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]

max. 1400 *
min. 1200
max. 1400 *
min. 1200

*Wykonanie ramy dłuższej niż wymiar maksymalny będzie skutkować kolizją z dostarczanym opierzeniem modułu
nawiewnego.

Cube 40

A [mm]
B [mm]

wymiar wew. 2080
wymiar wew. 2180

rozwiązanie poglądowe
• Urządzenie posadowione na ramie powinno być przymocowane do ramy w sposób uniemożliwiający jakikolwiek ruch
urządzenia. Zaleca się zastosowanie przekładek gumowych pomiędzy urządzeniem a ramą montażową.
• Urządzenie należy zorientować w taki sposób, aby czerpnia i wyrzutnia nie była skierowana w stronę, z której przeważnie
wieją wiatry.
• Producent dopuszcza posadowienie na ramie z podparciem po dwóch dłuższych bokach ramy urządzenia.
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Urządzenia Cube zbudowane są na samonośnej ramie, którą zgodnie z wymogami obowiązującego prawa budowlanego w danym
kraju, należy posadowić na ramie lub wspornikach powiązanych z konstrukcją dachu i odsuniętych od połaci dachu na wysokość
określoną przepisami prawa. Producent określa posadowienie urządzenia na ramie po obrysie urządzenia zgodnie z wymiarami
ramy poniżej. Dopuszcza się posadowienie na ramie z podparciem po dwóch dłuższych bokach ramy urządzenia.
Cube 40 NWL

A1 [mm]
A2 [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]

max. 1400 *
min. 1200
max. 1400 *
min. 1200

*Wykonanie ramy dłuższej niż wymiar maksymalny będzie skutkować kolizją z dostarczanym opierzeniem modułu
nawiewnego.

Cube 50 / Cube 60 / Cube 80 / Cube 100

rozwiązanie poglądowe

A [mm]
B [mm]

wymiar wew. 2980
wymiar wew. 2180

• Urządzenie posadowione na ramie powinno być przymocowane do ramy w sposób uniemożliwiający jakikolwiek ruch
urządzenia. Zaleca się zastosowanie przekładek gumowych pomiędzy urządzeniem a ramą montażową.
• Urządzenie należy zorientować w taki sposób, aby czerpnia i wyrzutnia nie była skierowana w stronę, z której przeważnie
wieją wiatry.
• Producent dopuszcza posadowienie na ramie z podparciem po dwóch dłuższych bokach ramy urządzenia.

www.flowair.com
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Urządzenia Cube zbudowane są na samonośnej ramie, którą zgodnie z wymogami obowiązującego prawa budowlanego w danym
kraju, należy posadowić na ramie lub wspornikach powiązanych z konstrukcją dachu i odsuniętych od połaci dachu na wysokość
określoną przepisami prawa. Producent określa posadowienie urządzenia na ramie po obrysie urządzenia zgodnie z wymiarami
ramy poniżej. Dopuszcza się posadowienie na ramie z podparciem po dwóch dłuższych bokach ramy urządzenia.
Cube 80 /100 L

rozwiązanie poglądowe

A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]

wymiar wew. 2980
wymiar wew. 2180
1220
1220

Cube 120 / 160 B

rozwiązanie poglądowe

A [mm]
B [mm]

wymiar wew. 2980
wymiar wew. 2180

• Urządzenie posadowione na ramie powinno być przymocowane do ramy w sposób uniemożliwiający jakikolwiek ruch
urządzenia. Zaleca się zastosowanie przekładek gumowych pomiędzy urządzeniem a ramą montażową.
• Urządzenie należy zorientować w taki sposób, aby czerpnia i wyrzutnia nie była skierowana w stronę, z której przeważnie
wieją wiatry.
• Producent dopuszcza posadowienie na ramie z podparciem po dwóch dłuższych bokach ramy urządzenia.
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Urządzenia Cube zbudowane są na samonośnej ramie, którą zgodnie z wymogami obowiązującego prawa budowlanego w danym
kraju, należy posadowić na ramie lub wspornikach powiązanych z konstrukcją dachu i odsuniętych od połaci dachu na wysokość
określoną przepisami prawa. Producent określa posadowienie urządzenia na ramie po obrysie urządzenia zgodnie z wymiarami
ramy poniżej. Dopuszcza się posadowienie na ramie z podparciem po dwóch dłuższych bokach ramy urządzenia.

Cube 120 / 160 R

rozwiązanie poglądowe

A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]

wymiar wew. 2980
wymiar wew. 2180
1220
1220

Cube R8

A [mm]
B [mm]

wymiar wew. 2180
wymiar wew. 1260

rozwiązanie poglądowe

• Urządzenie posadowione na ramie powinno być przymocowane do ramy w sposób uniemożliwiający jakikolwiek ruch
urządzenia. Zaleca się zastosowanie przekładek gumowych pomiędzy urządzeniem a ramą montażową.
• Urządzenie należy zorientować w taki sposób, aby czerpnia i wyrzutnia nie była skierowana w stronę, z której przeważnie
wieją wiatry.
• Producent dopuszcza posadowienie na ramie z podparciem po dwóch dłuższych bokach ramy urządzenia.
www.flowair.com
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Urządzenia Cube zbudowane są na samonośnej ramie, którą zgodnie z wymogami obowiązującego prawa budowlanego w danym
kraju, należy posadowić na ramie lub wspornikach powiązanych z konstrukcją dachu i odsuniętych od połaci dachu na wysokość
określoną przepisami prawa. Producent określa posadowienie urządzenia na ramie po obrysie urządzenia zgodnie z wymiarami
ramy poniżej. Dopuszcza się posadowienie na ramie z podparciem po dwóch dłuższych bokach ramy urządzenia.
Cube R8 NWS

A1 [mm]
A2 [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]

max. 1400 *
min. 1200
max. 1400 *
min. 1200

rozwiązanie poglądowe
*Wykonanie ramy dłuższej niż wymiar maksymalny będzie skutkować kolizją z dostarczanym opierzeniem modułu
nawiewnego.

• Urządzenie posadowione na ramie powinno być przymocowane do ramy w sposób uniemożliwiający jakikolwiek ruch
urządzenia. Zaleca się zastosowanie przekładek gumowych pomiędzy urządzeniem a ramą montażową.
• Urządzenie należy zorientować w taki sposób, aby czerpnia i wyrzutnia nie była skierowana w stronę, z której przeważnie
wieją wiatry.
• Producent dopuszcza posadowienie na ramie z podparciem po dwóch dłuższych bokach ramy urządzenia.
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2.2. Przejście dachowe NWS (Cube 20/R8 NWS)
Do urządzenia Cube 20 / R8 jako akcesorium dodatkowe (NWS) dostępna jest podstawa pełniąca za razem funkcję przejścia
dachowego i adaptera do nawiewnika wirowego. Ramę nośną podstawy, pod którą należy zaprojektować podkonstrukcję
przedstawiono na rysunku 1.
Należy wykonać otwór w stropie w celu przepuszczenia kanału podstawy dachowej z nawiewnikiem. Otwór należy wykonać
zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach 2 i 3.
1.

2.

3.

• Urządzenie posadowione na ramie powinno być przymocowane do ramy w sposób uniemożliwiający jakikolwiek ruch
urządzenia. Zaleca się zastosowanie przekładek gumowych pomiędzy urządzeniem a ramą montażową.
• Urządzenie należy zorientować w taki sposób, aby czerpnia i wyrzutnia nie była skierowana w stronę, z której przeważnie
wieją wiatry.
www.flowair.com
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2.3. Instalacja NWS (Cube 20/R8 NWS)
Podczas posadawiania należy zwrócić uwage na orientacje urządzenia względem modułu nawiewnego.
A
B

Kanał nawiewny
Kanał wyciągowy

Przed posadowieniem urządzenia na module nawiewnym NWS należy odkręcić uchwyty transportowe oraz przeciągnąć przewody
zasilająco-sterujące z modułu nawiewnego do szafy sterowniczej urządzenia przez przygotowane otwory zgodnie z poniższymi
opisami.
Cube R8
Wiązkę przewodów zasilająco sterujących z modułu nawiewnego przeprowadzić przez przygotowane otwory (1).

(widok od spodu urządzenia)
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Otworzyć panel serwisowy i przeprowadzić przewody zgodnie z rysunkiem numer (2).

Cube 20
Wiązkę przewodów zasilająco sterujących z modułu nawiewnego przeprowadzić przez przygotowane otwory (1).

(widok od spodu urządzenia)
Otworzyć panel serwisowy i przeprowadzić przewody zgodnie z rysunkiem numer (2).

www.flowair.com
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Urządzenie przytwierdza się do podstawy za pomocą dostarczonych w zestawie śrub montażowych w miejscach zaznaczonych na
rysunku:

• Przed osadzeniem urządzenia na podstawie konieczne jest przeciągnięcie przewodów z modułu nawiewnego do szafy
sterującej urządzenia.
• Konieczne jest wykonanie dodatkowego uszczelnienia na styku urządzenia oraz podstawy dachowej.
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2.4. Przejście dachowe NWL (Cube 40 NWL)
Do urządzenia Cube 40 jako akcesorium dodatkowe (NW) dostępna jest podstawa pełniąca za razem funkcję przejścia dachowego
i adaptera do nawiewnika wirowego. Ramę nośną podstawy, pod którą należy zaprojektować podkonstrukcję przedstawiono na
rysunku 1.
Należy wykonać otwór w stropie w celu przepuszczenia kanału podstawy dachowej z nawiewnikiem. Otwór należy wykonać
zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach 2 i 3.
1.

2.

3.

• Urządzenie posadowione na ramie powinno być przymocowane do ramy w sposób uniemożliwiający jakikolwiek ruch
urządzenia. Zaleca się zastosowanie przekładek gumowych pomiędzy urządzeniem a ramą montażową.
• Urządzenie należy zorientować w taki sposób, aby czerpnia i wyrzutnia nie była skierowana w stronę, z której przeważnie
wieją wiatry.
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2.5. Instalacja NWL (Cube 40 NWL)
Podczas posadawiania należy zwrócić uwage na orientacje urządzenia względem modułu nawiewnego.
A
B

Kanał nawiewny
Kanał wyciągowy

Przed posadowieniem urządzenia na module nawiewnym NWL należy odkręcić uchwyty transportowe oraz przeciągnąć przewody
zasilające sterujące z modułu nawiewnego do szafy sterowniczej urządzenia przez przygotowane otwory zgodnie z poniższymi
opisami.
Cube 40
Wiązkę przewodów zasilająco-sterujących z modułu nawiewnego przeprowadzić przez przygotowane otwory (1).
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Otworzyć panel serwisowy i przeprowadzić przewody zgodnie z rysunkiem numer (2).

Urządzenie przytwierdza się do podstawy za pomocą dostarczonych w zestawie śrub montażowych w miejscach zaznaczonych
na poniższym rysunku:

Przed osadzeniem urządzenia na podstawie konieczne jest przeciągnięcie przewodów z modułu nawiewnego do szafy
sterującej urządzenia.
Konieczne jest wykonanie dodatkowego uszczelnienia na styku urządzenia oraz podstawy dachowej.
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2.6. Montaż osłon czerpni i wyrzutni (nie dotyczy Cube 40)
Osłony czerpni i wyrzutni kanałów wentylacyjnych zapobiegają podsysaniu powietrza wentylacyjnego oraz zabezpieczają przed
dostawaniem się wody deszczowej lub śniegu do wnętrza urządzenia. Osłony są dostarczane wewnątrz urządzenia pod panelami
zdejmowanymi od strony inspekcyjnej. W tym samym miejscu są też zlokalizowane śruby montażowe. Instalacji należy dokonać
zgodnie z poniższym rysunkiem:

• Osłony należy złożyć w całość za pomocą nitów samozrywalnych. W przeciwnym razie może dojść do samoistnego
rozkręcenia się osłon pod wpływem drgań co może skutkować uszkodzeniem połaci dachowej.
• Klapy w osłonach daszków w urządzeniu Cube 50/60 należy przykręcić za pomocą dostarczonych w zestawie śrub
montażowych.
• Osłony należy przykręcić do urządzenia za pomocą dostarczonych w zestawie śrub montażowych.
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2.7. Montaż modulu odzysku ciepła Cube 80/100 L i Cube 120/160 R
Do urządzeń Cube 80/100 L i Cube 120 / 160 R wymiennik obrotowy odzysku ciepła jest dostarczany jako oddzielny moduł. Montaż
polega na horyzontalnym przyłączeniu modułu odzysku ciepła do urządzenia, górną część modułu rotora należy wsunąć pod
krawędź dachu urządzenia [1].
1.

Montaż modułu odzysku ciepła odbywa się poprzez przykręcenie dostarczonymi śrubami modułu do urządzenia w czterech
punktach węzłowych [2]. Cześć dolną ramy modułu należy dokręcić do ramy urządzenia dwiema śrubami M8, po każdej ze stron
ramy.
2.

Niedopuszczalne jest zmontowanie modułu wraz z urządzeniem a następnie transportowanie całego urządzenia na
dach w miejsce przeznaczenia, śruby przenoszą wyłącznie obciążenie statyczne modułu odzysku ciepła.
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Górne węzły należy skręcić pojedynczymi śrubami M10 przy czym dostęp od strony inspekcyjnej jest po zdjęciu panelu
drzwiowego modułu odzysku [3] zaś po stronie przeciwnej poprzez specjalnie przygotowany do tego celu otwór inspekcyjny [4].
Całe obciążenie rotora do czasu skręcenia wszystkich śrub powinno spoczywać na linach umocowanych do dźwigu, wcześniejsze
zdjęcie obciążenia może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub zerwaniem śrub.
3.

Podczas montażu należy pamiętać o przeprowadzeniu wiązki zasilająco-sterującej oraz podłączenie przewodów w skrzynce
elektrycznej.

4.

Należy pamiętać o przeprowadzeniu przewodu zasilającego z modułu odzysku ciepła do urządzenia.

Urządzenie Cube 80/100 L i Cube 120 / 160 R nie mogą być podnoszone z przytwierdzonym modułem odzysku ciepła.
Montażu modułu odzysku ciepła do urządzenia należy dokonać na dachu, po uprzednim posadowieniu urządzenia.
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3. INSTALACJA
3.1. Przyłącze hydrauliczne urządzeń kanałowych
Urządzenia Cube w konfiguracji z nagrzewnicą wodną w części naddachowej wyposażone są w elementy armatury wbudowanej
w urządzenie. W skład tej armatury wchodzi układ z zaworem trójdrogowym mieszającym, pompa obiegowa oraz czujnik
przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej. Układ taki powoduje, że nie jest wymagane uwzględnianie spadków ciśnienia
czynnika w układach hydraulicznych znajdujących się wewnątrz urządzenia, gdyż są one pokrywane przez pompę obiegową.
Podczas montażu instalacji należy bezwzględnie unieruchomić króćce przyłączeniowe (kontrować).

Opis wbudowanego układu hydraulicznego
A

Przyłącze zasilające nagrzewnicę wodną czynnikiem grzewczym

B

Przyłącze powrotne z nagrzewnicy wodnej

C

Zawór 3-drogowy z siłownikiem 0-10V

D

Pompa obiegowa (nie dotyczy urządzeń z nagrzewnicą w module nawiewnym NW)

• W celu zabezpieczenia układu hydraulicznego urządzeń Cube wymaga się stosowania filtra wody na instalacji.
• W przypadku urządzeń wyposażonych w nagrzewnicę wodną należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie dostępu
serwisowego pod kątem instalacji hydraulicznej.
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3.2. Schemat hydrauliczny dla nagrzewnicy wodnej zlokalizowanej w części naddachowej

CUBE W

ZK --- zawór odcinający
ZR --- zawór regulacyjny
TM --- czujnik temperatury (przeciwzamrożeniowy)

Z3d --- zawór 3-drogowy z siłownikiem
FS --- filtr siatkowy

W przypadku urządzeń wyposażonych w nagrzewnicę wodną, w celu zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego na czas
przerw w dostawie energii elektrycznej (urządzenie wyposażone w aktywny system zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego), należy zastosować glikol jako czynnik grzewczy.
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3.3. Przyłącze hydrauliczne urządzeń bezkanałowych
Moduł nawiewny umożliwia podłączenie zasilania wody dla nagrzewnicy wodnej zlokalizowanej w części naddachowej (A) oraz
do nagrzewnicy wodnej zlokalizowanej w module nawiewnym (B). W przypadku konfiguracji urządzenia z wymiennikiem w części
naddachowej podczas posadowienia urządzenia Cube na module nawiewnym należy podłączyć króćce elastyczne do przyłączy
urządzenia wykorzystując klapę rewizyjną zobrazowaną na poniższej grafice.
Wraz z urządzeniami Cube w konfiguracji z nagrzewnicą wodną w module nawiewnym dostarczany jest trójdrogowy zawór
mieszający. Zawór trójdrogowy transportowany jest w szafie sterowniczej urządzenia, zawór należy zamontować zgodnie z ze
schematem hydraulicznym przywołanym w kolejnym punkcie niniejszej instrukcji.

Podczas montażu instalacji należy bezwzględnie unieruchomić króćce przyłączeniowe (kontrować).

Opis wbudowanego układu hydraulicznego
A

Przyłącze nagrzewnicy wodnej w części naddachowej

B

Przyłącze nagrzewnicy wodnej w module nawiewnym

• W celu zabezpieczenia układu hydraulicznego urządzeń Cube wymaga się stosowania filtra wody na instalacji.
• W przypadku urządzeń wyposażonych w nagrzewnicę wodną należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie dostępu
serwisowego pod kątem instalacji hydraulicznej.
• W przypadku urządzeń Cube z modułem nawiewnym (NWS-W; NWL-W) wyposażonym we wbudowaną nagrzewnicę
wodną zlokalizowaną w części podstropowej nie jest dostarczana wbudowana pompa obiegowa.
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3.4. Schemat hydrauliczny dla nagrzewnicy wodnej zlokalizowanej w module nawiewnym

MODUŁ NAWIEWNY

ZK --- zawór odcinający
ZO --- zawór odpowietrzający
ZD --- zawór odwadniający
TM --- czujnik temperatury (przeciwzamrożeniowy)

ZR --- zawór równoważący
FS --- filtr siatkowy
Z3d --- zawór 3-drogowy z siłownikiem

W przypadku urządzeń wyposażonych w nagrzewnicę wodną, w celu zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego na czas
przerw w dostawie energii elektrycznej (urządzenie wyposażone w aktywny system zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego), należy zastosować glikol jako czynnik grzewczy.
Urządzenia z modułem NW są wyposażone w pasywny system zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego w przypadku
montażu nagrzewnicy w części podstropowej oraz w aktywny i pasywny system zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego w przypadku montażu nagrzewnicy w części naddachowej.
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3.5. Odprowadzenie kondensatu
Urządzenia Cube w standardzie są wyposażone w wymienniki płytowe pełniące funkcję nagrzewnicy wodnej oraz
parownika/skraplacza układu sprężarkowego. Może dojść do sytuacji, w której dochodzi do wytrącenia kondensatu z powietrza
wentylacyjnego. Urządzenia Cube zostały wyposażone w tace ociekową oraz syfon.
Należy zapewnić drożne odprowadzenie nadmiaru kondensatu do instalacji zbiorczej zgodnie z poniższymi rysunkami.
CUBE 20 / CUBE 40

CUBE 50 – 100
Odprowadzenie nadmiaru kondensatu następuje od spodu urządzenia we wskazanym na poniższych rysunkach punkcie.

(widok od spodu)

Należy pamiętać o obowiązku okresowego sprawdzania poziomu napełnienia syfonu wodą.
Konieczne jest samodzielne wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin w razie wystąpienia takiej potrzeby.
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CUBE 120/160
Odprowadzenie nadmiaru kondensatu następuje od spodu urządzenia we wskazanym na poniższych rysunkach punkcie.

(widok od spodu)

Należy pamiętać o obowiązku okresowego sprawdzania poziomu napełnienia syfonu wodą.
Konieczne jest samodzielne wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin w razie wystąpienia takiej potrzeby.
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3.6. Podłączenie zasilania
Przed rozpoczęciem prac przyłączenia instalacji elektrycznej należy się upewnić, że instalacja jest odłączona od prądu. Urządzenia
powinny być zasilane przewodem o odpowiedniej średnicy wynikającej z długości, sposobu prowadzenia oraz mocy znamionowej
urządzenia.
Na poniższych rysunkach przedstawiono miejsce przeprowadzenia przewodu zasilającego dla poszczególnych urządzeń.
Cube 20
Przewód zasilający należy przeprowadzić przez przygotowany otwór do szafy automatyki. Przewód należy podłączyć do
przygotowanych zacisków ZUG zgodnie z dalszą częścią opisu.

Cube 20 NWS
Przewód zasilający należy przeprowadzić przez przygotowany otwór w module nawiewnym. Następnie przewód należy podłączyć
do zacisków ZUG zgodzie z dalszą częścią opisu.

Wszystkie czynności podczas podłączania instalacji elektrycznej muszą być prowadzone przez wykwalifikowany
personel posiadający dopuszczenia i certyfikaty do pracy z urządzeniami pod napięciem zgodnie z obowiązującym
prawem w danym kraju.
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Cube 40
Przewód zasilający należy przeprowadzić przez przygotowane otwory do szafy automatyki. Przewód należy podłączyć do
przygotowanych zacisków ZUG zgodnie z dalszą częścią opisu.

(widok od spodu)

Cube 40 NWL
Przewód zasilający należy przeprowadzić przez przygotowany otwór w module nawiewnym. Następnie przewód należy podłączyć
do zacisków ZUG zgodzie z dalszą częścią opisu.

Wszystkie czynności podczas podłączania instalacji elektrycznej muszą być prowadzone przez wykwalifikowany
personel posiadający dopuszczenia i certyfikaty do pracy z urządzeniami pod napięciem zgodnie z obowiązującym
prawem w danym kraju.
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Cube 50 / 60
Przewód zasilający należy przeprowadzić przez przygotowany otwór [1] do puszki przyłączeniowej w sekcji chłodniczej [2].
Następnie należy podłączyć przewód do zacisków ZUG zgodnie z dalszą częścią instrukcji.
1.

(widok od spodu)
2.

Wszystkie czynności podczas podłączania instalacji elektrycznej muszą być prowadzone przez wykwalifikowany
personel posiadający dopuszczenia i certyfikaty do pracy z urządzeniami pod napięciem zgodnie z obowiązującym
prawem w danym kraju.
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Cube 80 / 100
Przewód zasilający należy przeprowadzić przez przygotowany otwór [1] do puszki przyłączeniowej w sekcji chłodniczej [2].
Następnie należy podłączyć przewód do zacisków ZUG zgodnie z dalszą częścią instrukcji.
1.

(widok od spodu)
2.

Wszystkie czynności podczas podłączania instalacji elektrycznej muszą być prowadzone przez wykwalifikowany
personel posiadający dopuszczenia i certyfikaty do pracy z urządzeniami pod napięciem zgodnie z obowiązującym
prawem w danym kraju.
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Cube 80 / 100 L
Przewód zasilający należy przeprowadzić przez przygotowany otwór [1] do puszki przyłączeniowej w sekcji chłodniczej [2].
Następnie należy podłączyć przewód do zacisków ZUG zgodnie z dalszą częścią instrukcji.
1.

(widok od spodu)

2.

Wszystkie czynności podczas podłączania instalacji elektrycznej muszą być prowadzone przez wykwalifikowany
personel posiadający dopuszczenia i certyfikaty do pracy z urządzeniami pod napięciem zgodnie z obowiązującym
prawem w danym kraju.
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Cube 120 / 160 B
Przewód zasilający należy przeprowadzić przez przygotowany otwór do przygotowanych zacisków ZUG w sekcji chłodniczej.
Następnie należy podłączyć przewód do zacisków ZUG zgodnie z dalszą częścią opisu.
1.

(widok od spodu)
2.

Wszystkie czynności podczas podłączania instalacji elektrycznej muszą być prowadzone przez wykwalifikowany
personel posiadający dopuszczenia i certyfikaty do pracy z urządzeniami pod napięciem zgodnie z obowiązującym
prawem w danym kraju.
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Cube 120 /160 R
Przewód zasilający należy przeprowadzić przez przygotowany otwór do przygotowanych zacisków ZUG w sekcji chłodniczej.
Następnie należy podłączyć przewód do zacisków ZUG zgodnie z dalszą częścią opisu.
1.

(widok od spodu)
2.

Wszystkie czynności podczas podłączania instalacji elektrycznej muszą być prowadzone przez wykwalifikowany
personel posiadający dopuszczenia i certyfikaty do pracy z urządzeniami pod napięciem zgodnie z obowiązującym
prawem w danym kraju.
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Cube R8
Przewód zasilający należy przeprowadzić przez przygotowany otwór do szafy automatyki. Przewód należy podłączyć do
przygotowanych zacisków ZUG zgodnie z dalszą częścią opisu.

Cube R8 NWS
Przewód zasilający należy przeprowadzić przez przygotowany otwór w module nawiewnym. Następnie przewód należy podłączyć
do zacisków ZUG zgodzie z dalszą częścią opisu.

Wszystkie czynności podczas podłączania instalacji elektrycznej muszą być prowadzone przez wykwalifikowany
personel posiadający dopuszczenia i certyfikaty do pracy z urządzeniami pod napięciem zgodnie z obowiązującym
prawem w danym kraju.
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Zaciski ZUG na listwie pionowej są oznaczone: L1, L2, L3, N i PE. Po podłączeniu i włączeniu urządzenia włącznikiem serwisowym
na obudowie urządzenia należy sprawdzić kolejność faz na wbudowanym kontrolerze (nie dotyczy Cube R8 oraz Cube 20) BRAK
FAZY / ASYMETRIA NAPIĘĆ – CZERWONA DIODA.

Wszystkie czynności podczas podłączania instalacji elektrycznej muszą być prowadzone przez wykwalifikowany personel
posiadający dopuszczenia i certyfikaty do pracy z urządzeniami pod napięciem zgodnie z obowiązującym prawem w
danym kraju.
• Należy pamiętać o uziemieniu urządzenia oraz zabezpieczenia odgromowemu poprzez zastosowanie odgromników.
• Należy zastosować przewód miedziany.
• Nieprawidłowa kolejność faz będzie skutkowała brakiem możliwości włączenia urządzeń.
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3.7. Schemat blokowy podłączenia
Sterownik zabudowany w urządzeniu umożliwia podłączenie zadajnika T-box pozwalającego użytkownikowi na zmianę
parametrów pracy urządzenia z pomieszczenia.
Sterownik Climatix zabudowany w każdym urządzeniu Cube umożliwia podłączenie do Internetu. Podłączenie do Internetu
umożliwia doraźną zmianę parametrów pracy urządzenia bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, zdalny dostęp
serwisowy. W sprawie uzyskania takiego dostępu prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem.
Przed rozruchem urządzenia należy podłączyć zasilanie elektryczne zgodnie z wytycznymi z pkt. 6.6. niniejszej dokumentacji oraz
doprowadzić przewód: komunikacyjny układu sterowania (T-box), kanałowego czujnika temperatury nawiewu oraz opcjonalnie
przewód czujnika temperatury w pomieszczeniu do komory automatyki.
Sterowanie T-box - Cube

A
B
C
D
E

Zasilanie
Sterownik T-box
Kanałowy czujnik temperatury
Opcjonalny naścienny czujnik temperatury
Opcjonalny czujnik CO2

Przekrój przewodu zasilającego powinien być dobrany przez projektanta uwzględniając ich długość i maksymalny prąd
obciążeniowy podany w tabeli danych technicznych, indywidualnie dla każdego rodzaju urządzenia.
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Sterowanie Cube w ramach System Flowair

A
B
C
D
E

Zasilanie
Sterownik T-box
Kanałowy czujnik temperatury
Opcjonalny naścienny czujnik temperatury
Opcjonalny czujnik CO2

Przekrój przewodu zasilającego powinien być dobrany przez projektanta uwzględniając ich długość i maksymalny prąd
obciążeniowy podany w tabeli danych technicznych, indywidualnie dla każdego rodzaju urządzenia.
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4. ROZRUCH I EKSPLOATACJA
4.1. Nagrzewnica elektryczna
W przypadku zastosowania nagrzewnicy elektrycznej w urządzeniu należy się upewnić, czy wszystkie przewody zasilania
urządzenia są prawidłowo podłączone. Nagrzewnica elektryczna wyposażona jest w termostat z nastawną temperaturą oraz
odrębny układ ogranicznika temperatury. W przypadku zadziałania termostatu układ po przekroczeniu zadanej temperatury
wyłączy dopływ prądu, a po ostygnięciu załączy nagrzewnicę. W przypadku przekroczenia temperatury ogranicznika ponowne
uruchomienie jest możliwe w przypadku przełączenia styku resetującego ogranicznik. Należy pamiętać, że resetowanie
ogranicznika powinno odbywać się przy wyłączonym urządzeniu. Prawidłowość pracy nagrzewnicy elektrycznej określana jest
przez serwis podczas pierwszego uruchomienia oraz przy okresowych przeglądach.
4.2. Nagrzewnica gazowa
Podłączenie gazowe do urządzenia może być wykonane tylko przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie
uprawnienia.
Przed każdym urządzeniem należy zamontować zawór odcinający, w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika. Zaleca się
również montaż siatkowych filtrów gazowych przed każdym urządzeniem. Stosowanie takich filtrów zabezpiecza wewnętrzną
armaturę gazową (elektrozawór) przed zanieczyszczeniami oraz pozwala na szybkie i pewne odpowietrzenie instalacji bez
konieczności rozkręcania instalacji (jest to szczególnie istotne podczas pierwszego uruchomienia).
Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie dostępu serwisowego do instalacji gazowej. Przyłącze powinno zostać
wykonane w taki sposób aby nie utrudniało dostępu serwisowego.
Przed włączeniem nagrzewnicy należy sprawdzić, czy:
•
•
•
•
•
•

przewód doprowadzenia powietrza do komory spalania oraz przewód odprowadzający spaliny są drożne,
przewody gazowe są odpowietrzone,
system zasilania oraz wszystkie urządzenia zabezpieczające i kontrolne zostały zainstalowane w sposób prawidłowy,
nagrzewnica jest ustawiona na odpowiedni rodzaj gazu (średnice dysz),
w przypadku stosowania gazu innego niż GZ-50/E lub propan / propan-butan konieczne jest wcześniejsze
poinformowanie działu serwisowego w celu wyposażenia pracowników w adekwatne dysze,
ciśnienie gazu w króćcu zasilającym nagrzewnicę jest prawidłowe.

Pierwsze uruchomienie powinno zostać dokonane przez autoryzowany serwis.
Uwaga wysoka temperatura wyrzutu spalin.
Instalację odprowadzenia kondensatu z nagrzewnicy gazowej należy dostosować do projektowanych
warunków pracy z uwzględnieniem lokalnych przepisów i norm.
W przypadku stosowania gazu innego niż G20, G30 lub G31 konieczny jest zakup dodatkowej dyszy. Dysze można zakupić
kontaktując się z producentem.
Rodzaj gazu
Ciśnienie zasilające
Dysza pilotująca
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G20
20 mbar
0,70 mm

G27
20 mbar
0,75 mm

G2.350
13 mbar
0,70 mm

G30
30 – 50 mbar
0,51 mm

G31
30 –37-50 mbar
0,51 mm

4.3. Nagrzewnica wodna
Urządzenie wyposażone w nagrzewnicę wodną oraz układ armatury, w skład której wchodzi proporcjonalny zawór trójdrogowy
mieszający oraz pompa obiegowa obiegu podmieszania. Układ jest zabezpieczony czujnikiem temperatury osadzonym w pochwie
zamontowanej na przewodzie powrotnym. Podłączenie zaworu oraz pompy obiegowej może odbywać się wyłącznie za
porozumieniem z autoryzowanym serwisem. Przed uruchomieniem należy upewnić się że instalacja jest napełniona, szczelna i
odpowietrzona. Po uruchomienieu urządzenia należy również sprawdzić poprawność działania zaworu mieszającego oraz pracę
pompy obiegowej, całość powinna się zakończyć poprzez sprawdzenie zgodności uzyskanej temperatury nawiewu i temperatury
zadanej.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie dostępu serwisowego do instalacji hydraulicznej. Przyłącze powinno zostać
wykonane w taki sposób aby nie utrudniało dostępu serwisowego.
• W celu zabezpieczenia podzespołów urządzeń Cube wymagane jest całoroczne napełnienie instalacji układów wodnych.
• W przypadku urządzeń wyposażonych w nagrzewnicę wodną, w celu zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego na czas
przerw w dostawie energii elektrycznej (urządzenie wyposażone w aktywny system zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego), należy zastosować glikol jako czynnik grzewczy.
• Urządzenia Cube posiadają zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe polegające na wymuszeniu przepływu czynnika przez
wymiennik wodny przy przekroczeniu krytycznej temperatury. Zabezpieczenie zadziała nawet w przypadku gdy
urządzenie jest wyłączone.
• Urządzenia z modułem NW są wyposażone w pasywny system zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego w przypadku
montażu nagrzewnicy w części podstropowej oraz w aktywny i pasywny system zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego w przypadku montażu nagrzewnicy w części naddachowej.
4.4. Chłodnica wodna
W przypadku zastosowania chłodnicy wodnej (glikolowej) sposób postępowania oraz elementy armatury są zbieżne jak w
przypadku nagrzewnicy wodnej. Chłodnica wodna podłączona przez wykwalifikowany personel serwisu podczas uruchomienia
wymaga kontroli działania poprzez sprawdzenie osiągnięcia zadanych temperatur. Należy pamiętać, iż poprawne działanie
chłodnicy zależy od prawidłowej pracy funkcjonującego układu chłodniczego.
4.5. Wymiennik obrotowy
Jeżeli w urządzeniu wbudowany jest regenerator obrotowy należy skontrolować podczas uruchomienia jego pracę zadając różne
temperatury nawiewu oraz poprawność podłączenia i zasyfonowania układu odprowadzającego skropliny.
4.6. Wentylatory
Zastosowane moduły wentylatorów we wszystkich typach urządzeń są elementami fabrycznie zabudowanymi, nie wymagającymi
kontroli. Ze względu na budowę wentylatora odśrodkowego elektronicznie komutowanego kontrola pracy powinna opierać się
na określeniu czy wentylator obraca się w prawidłową stronę, a co za tym idzie i kierunek przepływu powietrza. Wentylatory tego
typu pozbawione są pasów napędowych oraz falowników co wyklucza kontrolę przy ich uruchomieniu.
4.7. Przepustnice
Procedura uruchomienia urządzenia wymaga poprawności pracy przepustnic, zarówno odcinających, recyrkulacyjnych i by-passu,
o ile są w danym modelu. Kontrola powinna być poprzedzona sprawdzeniem czy przepustnice pracują w sposób swobodny,
możemy sprawdzić to poprzez naciśnięcie na siłowniku przycisku zwalniającego z zazębienia z siłownikiem i ręcznemu
sprawdzeniu siły potrzebnej do otwarcia przepustnicy. Przepustnica powinna się obracać swobodnie bez żadnych oporów. Dalsze
postępowanie polega na sprawdzeniu czy przepustnice pracują przy włączonym urządzeniu i zadaniu odpowiednich parametrów.
4.8. Systemy automatyki sterującej

W typoszeregu urządzeń Cube zastosowano system Climatix® wraz z osprzętem i armaturą sterującą. Pierwsze uruchomienie
urządzenia odbywa się poprzez fachowy serwis producenta, który sprawdza poprawność połączeń i konfiguracji sterownika w
zależności od modelu. W przypadku stwierdzenia niepoprawnego działania układu sterującego w trakcie eksploatacji konieczny
jest kontakt z serwisem producenta.
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4.9. Wymiana filtrów
W urządzeniach Cube zastosowane są filtry, które zaleca się wymieniać minimum 2 razy w roku, a w przypadku dużego
zanieczyszczenia powietrza wentylacyjnego częściej. Filtry zabezpieczone są układem kontroli spadku ciśnienia poprzez
zastosowanie presostatu różnicowego. W przypadku nadmiernego spadku ciśnienia na zadajniku pojawia się alarm o brudnym
filtrze co sygnalizuje konieczność jego wymiany. Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy filtry są prawidłowo
osadzone i czy nie wyświetlają się żadne alarmy. W przypadku, kiedy wyświetla się alarm o brudnych filtrach, a ich stan nie wymaga
wymiany, należy sprawdzić zadany parametr straty ciśnienia na presostacie, który jest umieszczony wewnątrz słupka środkowego
lub słupka energetycznego. Zakupu filtrów można dokonać kontaktując się z producentem. W celu wymiany filtrów należy zdjąć
panel boczny i wysunąć kasety filtracyjne jak przedstawiono na poniższych rysunkach.
Cube 20

Cube 40

Cube 50/60
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Cube 80/100

Cube 80_100 L

Cube 120/160

Cube R8
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5. TABELA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firmy
wykonawcze
Posadowienie urządzenia zgodnie z dokumentacją urządzenia.

Uwagi

x

Przeciągnięcie wiązki przewodów z nawiewnika wirowego do szafy
sterowniczej urządzenia

x

Podłączenie przewodu zasilającego pod zaciski znajdujące się w szafie
sterowniczej urządzenia Cube (z zachowaniem poprawności podłączenia
kolejności faz)

x

Podłączenie przewodu zasilającego pod zaciski znajdujące się w module
nawiewnika wirowego urządzenia Cube (z zachowaniem poprawności
podłączenia kolejności faz).
Uwaga! Wcześniej należy wykonać zakres prac wymieniony w poprzednim
punkcie.

Serwis
producenta

dotyczy
Cube R8 NWS
Cube 20 NWS
Cube 40 NWL
dotyczy
Cube R8
Cube 20
Cube 40

x

dotyczy
Cube R8 NWS
Cube 20 NWS
Cube 40 NWL

Podłączenie przewodu zasilającego pod zaciski znajdujące się w sekcji
agregatu skraplającego urządzenia Cube (z zachowaniem poprawności
podłączenia kolejności faz)

x

dotyczy
Cube 50 / 60
Cube 80 / 100
Cube 120 / 160

Doprowadzenie przewodów: zasilająco-sterujących, czujników
temperatury oraz komunikacyjnych do szafy sterowniczej zgodnie z
dokumentacją urządzenia.

x

Montaż osłon czerpni i wyrzutni zgodnie z dokumentacją urządzenia.

x

nie dotyczy
Cube 40

Montaż i podłączenie modułu odzysku ciepła zgodnie z dokumentacją
urządzenia.

x

dotyczy
Cube 80/100 L
Cube 120/160 R

Doprowadzenie, podłączenie do urządzenia i odpowietrzenie instalacji
hydraulicznej.

x

opcja

Doprowadzenie i podłączenie kanałów wentylacyjnych

x

opcja

Doprowadzenie, podłączenie do urządzenia i odpowietrzenie instalacji
gazowej.

x

opcja

Montaż syfonu i napełnienie syfonu wodą

x

opcja

Zapewnienie dostępu serwisowego zgodnie z dokumentacją urządzenia

x

Obróbka dekarska

x

Podłączenie przewodów: zasilająco-sterujących, czujników temperatury
oraz sterownika Tbox w szafy sterowniczej.

x

Pierwsze uruchomienie urządzenia

x
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