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URZĄDZENIA TYPU ROOFTOP
Instalacja kanałowa
Cube 20 – 160

Cube R8

CO TO JEST ROOFTOP Cube?
Cube to urządzenia zapewniające kompleksową obróbkę termiczną powietrza. W jednej obudowie zawarto
wszystkie podzespoły niezbędne do pracy urządzenia.
Przemyślane rozwiązania konstrukcyjne usprawniają
transport i montaż urządzeń.
Rooftop Cube to urządzenia GOTOWE DO PRACY.
chłodzenie
ogrzewanie
wentylacja z odzyskiem ciepła
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Instalacja bezkanałowa
Cube 20 – 40 / NW

Cube R8 / NW

KOMPAKTOWOŚĆ 3 w 1

ZAPEWNIAMY WSPARCIE

W jednej obudowie zawarto wszystkie komponenty niezbędne
do kompletnej obróbki termicznej powietrza oraz odzysku ciepła.
Brak konieczności stosowania dodatkowych modułów lub
akcesoriów umożliwia uproszczenie instalacji.

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie
inwestycyjnym. Szczególny nacisk kładziemy na pomoc przy
doborze urządzeń i projektowaniu instalacji wentylacyjnych.
Dzięki możliwości monitorowania urządzeń on-line możemy
zaproponować ciągłą opiekę nad prawidłowym działaniem
urządzeń.

DECENTRALIZACJA

ECODESIGN

Praca zdecentralizowana oznacza możliwość niezależnej regulacji
urządzeń oraz niezawodność całego sytemu wentylacji. Dodatkowo pozwala na równomierne obciążenie dachu. Ponadto brak
instalacji kanałowej gwarantuje uproszczone prace projektowe,
wykonawcze i eksploatacyjne.

Urządzenie spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu systemów
wentylacyjnych UE nr 1253/2014, produktów chłodzących
UE nr 2016/2281 oraz jest wyposażone w podzespoły
o najwyższym stopniu efektywności.

rooftop Cube
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WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE
WSPÓŁPRACY
Dobre produkty to dla nas nie wszystko dlatego dokładamy wszelkich starań aby proces doboru i użytkowania produktów przebiegał szybko
i sprawnie. Dopasowujemy rozwiązanie do potrzeb użytkownika. Poniżej prezentujemy poszczególne rodzaje wsparcia jakie oferujemy.

WSPARCIE PROJEKTOWE
To grupa wykwalifikowanych inżynierów, która zapewnia
pełne wsparcie merytoryczne do projektu. Zespół opracowuje analizę zapotrzebowania wraz z odpowiednim
doborem i rozmieszczeniem aparatów. Finalnie klient
otrzymuje gotową ofertę doborową wraz z kompletem
rysunków i dokumentacją techniczną.
Wsparcie Projektowe
e-mail: dobory@flowair.pl

POLSKA PRODUKCJA
Urządzenia Cube, począwszy od idei przez projekt aż do wykonania,
powstają w Polsce. Urządzenia Cube charakteryzują sie wysoką jakością
oraz zgodnością z wszelkimi normami europejskimi jak również szybką
dostawą oraz pełnym wsparciem sprzedażowym i posprzedażowym.

USŁUGA MONITORNIGU
ON- LINE
Urządzenia Cube mogą być wyposażone w moduł routera
GSM. Uzyskują w ten sposób dostęp do serwera www.
Szczegóły str.16-17
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WSPARCIE HANDLOWE
Zespół doradców techniczno-handlowych kompleksowo
opiekuje się klientem monitorując status zamówienia
począwszy od nadzoru oferty doborowej przez przygotowanie kalkulacji cenowej po ustalanie harmonogramu
realizacji dostaw do klienta. Zespół odpowiada także na
pytania techniczne związane z produktami.
Wsparcie Handlowe
kontakt do doradcy na ostatniej stronie ulotki

WSPARCIE SERWISOWE
Wsparcie FLOWAIR nie kończy się na etapie sprzedaży
urządzeń i dostawy do klienta.
Wspomagamy klientów na pozostałych etapach inwestycyjnych. Doświadczony personel nadzoruje pierwsze uruchomienia, szkoli z zakresu obsługi urządzeń na obiekcie,
wspiera technicznie klienta końcowego oraz dopełnia
formalności gwarancyjne.
Wsparcie Serwisowe
e-mail: serwis.rooftop@flowair.pl
uruchomienia@flowair.pl

rooftop Cube
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PRZEKROJE URZĄDZEŃ
Rooftop Cube
Urządzenia Cube charakteryzują się kompaktową konstrukcją, która zawiera wszystkie komponenty niezbędne do efektywnego
chłodzenia, ogrzewania i wentylacji z odzyskiem ciepła. Takie rozwiązanie oznacza, że za pośrednictwem jednego urządzenia możliwe
jest spełnienie wymagań sanitarnych budynku bez konieczności stosowania skomplikowanych instalacji, zewnętrznych agregatów czy
dodatkowych urządzeń.

8.

5.

2.

6.
7.

3.
4.
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Układ chłodniczy
sprężarka inwerterowa
bądź zespół sprężarek

2. Uchwyty transportowe
szybki montaż bez
konieczności stosowania
trawersu

3. Obudowa
konstrukcja niwelująca
powstawanie mostków
cieplnych oraz izolacja
wełną mineralną 50 mm

4. Podstawa samonośna
umożliwia bezpośrednie
posadowienie urządzenia
na podkonstrukcji

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

6. Przepustnica
recyrkulacyjna
płynna regulacja udziału
powietrza świeżego
i recyrkulacyjnego

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

8. Wentylatory EC
płynna regulacja
przepływu powietrza,
wysoka kultura pracy.
Wbudowana sekcja
nawiewna oraz wyciągowa.
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Moduł nawiewny NW
Zastosowanie modułu nawiewnego NW tworzy z rooftopów Cube urządzenia do pracy bezkanałowej. Brak tradycyjnej instalacji kanałowej
upraszcza projekt oraz umożliwia przyspieszenie realizacji inwestycji. Ponadto w przypadku rozwiązań zdecentralizowanych użytkownik
zyskuje możliwość niezależnej regulacji oraz większe bezpieczeństwo.

5.

6.

2.

3.

7.

4.
8.

Opierzenie
dodatkowe zabezpieczenie
przed opadami
atmosferycznymi

5. Podstawa dachowa
bezpośrednie
posadowienie urządzenia
na podkonstrukcji

rooftop Cube

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

3. Przyłącza w części
podstropowej
umożliwiają szybką
instalację hydrauliczną
i elektryczną

4. Nagrzewnica NW W
opcjonalnie:
nagrzewnica wodna
w części nawiewnej

6.

7. Nagrzewnica Cube W
przyłącza nagrzewnicy
wodnej z wtórnym
obiegiem podmieszania
zlokalizowanej
w urządzeniu Cube

8.

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

Element nawiewny
możliwość konfiguracji
– nawiewnik wirowy
z siłownikiem lub
przyłącza kanałowe
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MONTAŻ URZĄDZEŃ
DO INSTALACJI KANAŁOWEJ
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.

Przyłącza kanałów
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.

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.

*

Przyłącze kanału nawiewnego od boku nie jest możliwe w przypadku
urządzeń wyposażonych w nagrzewnicę gazową.
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MONTAŻ URZĄDZEŃ
BEZKANAŁOWYCH
Urządzenia Cube z podstawami nawiewnymi NW dostarczane są w dwóch częściach. Montaż, na uprzednio przygotowanej podkonstrukcji,
sprowadza się do podniesienia i posadowienia modułów NW oraz urządzenia Cube. Przyłącza znajdujące się w części podstropowej
umożliwiają szybkie podłączenie zasilania i czynnika grzewczego oraz uproszczenie instalacji.

Montaż
KROK 1
Przygotowanie otworu w stropie oraz podkonstrukcji.

KROK 2
Posadowienie i podłączenie zasilania.

Zalety produktu

Prosty
montaż

rooftop Cube

Samonośna
podstawa

Uchwyty
transportowe

Moduł z nawiewnikiem
wirowym

Nagrzewnica w części naddachowej
lub w module nawiewnym
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KONFIGURACJA URZĄDZEŃ
Z MODUŁEM NAWIEWNYM
Urządzenia Cube z modułem nawiewnym
można swobodnie konfigurować według potrzeb
WYBÓR URZĄDZENIA
Cube R8
– kompaktowy rooftop grzewczo-wentylacyjny
Cube 20/40 – kompaktowy rooftop chłodniczo-grzewczo
-wentylacyjny
WYBÓR NAGRZEWNICY W URZĄDZENIU
N – wersja bez nagrzewnicy w urządzeniu
W – nagrzewnica wodna z wtórnym obiegiem i pompą obiegową
E – nagrzewnica elektryczna
G – nagrzewnica gazowa z palnikiem modulowanym
HP – pompa ciepła (rewersyjny agregat sprężarkowy)

PODSTAWA DACHOWA – umożliwiająca bezpośrednie
posadowienie
TŁUMIKI AKUSTYCZNE – obniżające poziom hałasu (standard)
MODUŁ PRZEDŁUŻENIA EX S/L (opcja)

WYBÓR NAGRZEWNICY W MODULE NAWIEWNYM NW
N – wersja bez nagrzewnicy w module nawiewnym
W2 – wersja z nagrzewnicą 2-rzędową
W3 – wersja z nagrzewnicą 3-rzędową

MODUŁ NAWIEWNY
D – nawiewnik wirowy z siłownikiem do regulacji nawiewu
V – moduł przyłączy kanałowych
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AUTOMATYKA
Urządzenia Cube są wyposażone w kompletny układ automatyki
zasilająco - sterującej. Wbudowany sterownik Climatix umożliwia szerokie
możliwości komunikacji z urządzeniem. Autorskie algorytmy pracy
dostosowane do konstrukcji urządzeń gwarantują energooszczędną
pracę, niezależnie od warunków. Możliwa jest również integracja
urządzeń Cube do SYSTEMU FLOWAIR i w ten sposób współpraca aż
do 31 różnych rodzajów urządzeń podłączonych do inteligentnego
sterownika T-box.

*
**

Funkcja automatycznej regulacji ustawienia kierownic
nawiewnika wirowego w zależności od trybu pracy
urządzenia przekłada się na równomierny rozkład powietrza w pomieszczeniu niezależnie od pory roku.

Możliwość pracy w trybie stałej temperatury powietrza
nawiewanego*, względem temperatury powietrza usuwanego lub temperatury powietrza pomieszczenia.

Urządzenia znajduje się pod nadzorem autoryzowanego serwisu. W razie ewentualnych problemów możliwa
jest szybka pomoc.

Automatyczna regulacja prędkości obrotowej wymiennika obrotowego oznacza najwyższą możliwą sprawność odzysku ciepła w każdej chwili.

Płynna regulacja wentylatorów EC gwarantuje
dostosowanie wydajności do założeń projektowych
oraz minimalne zużycie energii elektrycznej.

Strefowa regulacja temperatury dla obiektów, w których można wyróżnić przynajmniej dwie strefy różniące się sposobem użytkowania (dotyczy T-box Zone do
pracy strefowej).

Współpraca z czujnikami detekcji gazów i alarmami
przeciwpożarowymi**

Istnieje możliwość podłączenia urządzeń do zewnętrznych układów sterowania. W razie wystąpienia awarii
bądź alarmu zmieniana jest charakterystyka pracy urządzenia.

Opcja
automatycznej
regulacji
przepustnicy
recyrkulacyjnej umożliwia ekonomiczne utrzymanie
wymaganych warunków w pomieszczeniu.

Automatyczna regulacja prędkości wentylatorów gwarantuje stały przepływ powietrza niezależnie od zabrudzenia filtrów czy stopnia otwarcia przepustnic.

wymaga zastosowania nagrzewnicy wodnej w urządzeniu Cube lub nagrzewnicy gazowej modulowanej
w zależności od konfiguracji może być wymagane zastosowanie modułu rozszerzającego

rooftop Cube
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WYBRANE FUNKCJE STEROWNIKA T-box
AUTOMATYCZNA REGULACJA WENTYLATORÓW
Urządzenia Cube są wyposażone w układy pomiaru ciśnień. Niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów lub nastawy przepustnicy
recyrkulacyjnej wydajność wentylatorów jest automatycznie zmieniana, tak aby przepływ powietrza był zawsze taki sam. Odczyt
aktualnego przepływu powietrza sprawia, że nastawy pracy będą jednakowe z założeniami projektowymi.
SYTUACJA 1
Nastawa projektowa przepływu powietrza wynosi 4000 m3/h.
Urządzenie z czystymi filtrami do osiągnięcia takiej wydajności
nastawia wentylatory na 70% prędkości obrotowej.

SYTUACJA 2
W trakcie eksploatacji filtry ulegają zabrudzeniu i generują
dodatkowe opory dla przepływającego powietrza. Na
podstawie zmieniającego się ciśnienia urządzenie Cube
zwiększa prędkość obrotową wentylatora do 80%.
Automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatora
zapewnia stały przepływ przez cały okres eksploatacji
urządzenia.

Aktualne parametry pracy:
Przepływ powietrza: 4000 m3/h
Nastawa wentylatora: 70%

Aktualne parametry pracy:
Przepływ powietrza: 4000 m3/h
Nastawa wentylatora: 80%

AUTOMATYCZNA REGULACJA KIERUNKU NAWIEWU
Zapewnienie odpowiedniego rozkładu nawiewanego powietrza jest kluczem do uzyskania komfortowych warunków w strefie
przebywania ludzi. Jest to szczególnie istotne w urządzeniach wyposażonych w układy umożliwiające pracę całoroczną. W zależności
od trybu pracy urządzenia i warunków zewnętrznych kierunek nawiewu powietrza jest automatycznie optymalizowany. Klient ma
możliwości dostosowania pracy algorytmu do indywidualnej charakterystyki i rozmiarów budynku.
SEZON LETNI
Cube automatycznie przestawia kierownice nawiewnika
wirowego na pozycję horyzontalną. Chłodniejsze powietrze
konwekcyjnie schładza pomieszczenie.

SEZON ZIMOWY
W sezonie zimowym do uzyskania odpowiedniego zasięgu
powietrza nawiewanego optymalna jest pozycja pionowa.
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TRYB CIĄGŁY / TERMOSTATYCZNY
Istnieje możliwość wyboru sposobu działania urządzenia po osiągnięciu temperatury zadanej. Klient ma możliwość samodzielnego
dostosowania pracy do swoich wymagań.
TRYB CIĄGŁY
W trybie ciągłym praca urządzenia jest regulowana na
podstawie regulatora PID. Urządzenie początkowo będzie
nawiewało do pomieszczenia wysoką temperaturę, która
umożliwi szybkie dogrzanie. Wraz z osiąganiem temperatury
zadanej w pomieszczeniu, temperatura nawiewu będzie
spadała do takiego stopnia, który zagwarantuje pokrycie
zarówno straty wentylacyjnej jak i straty ciepła wynikającej z
przenikania przez przegrody.

TRYB TERMOSTATYCZNY
W trybie termostatycznym po osiągnięciu temperatury
zadanej w pomieszczeniu wentylatory się zatrzymają i
urządzenie przestanie nawiewać powietrze. Jeżeli temperatura
w pomieszczeniu ponownie zacznie odbiegać od wartości
zadanej, wentylatory się włączą.

Ciągły nawiew powietrza o temperaturze odpowiedniej do utrzymania temperatury zadanej

Temp. zewnętrzna: 30oc
Temp. zadana: 20oC
Temp. wewnętrzna: 20oC

Wyłączenie wentylatorów po osiągnięciu temperatury zadanej

Temp. zewnętrzna: 30oc
Temp. zadana: 20oC
Temp. wewnętrzna 20oC

AUTOMATYCZNA REGULACJA PRZEPUSTNICY
Przy włączonym trybie automatycznej regulacji przepustnicy recyrkulacyjnej urządzenie Cube dąży do uzyskania zadanej temperatury
w pomieszczeniu w jak najbardziej ekonomiczny sposób. Do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia będzie wykorzystywane zawsze
to powietrze, które wymaga mniejszego nakładu energetycznego. Dodatkowo algorytm ten umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej
temperatury.
SYTUACJA 1
Przy priorytecie powietrza wentylacyjnego urządzenie
niezależnie od temperatur będzie pracowało ze stałą
wydajnością powietrza świeżego.
Nastawa przepustnicy recyrkulacyjnej: 50%

SYTUACJA 2
W trybie automatycznej regulacji urządzenie dla podanej
sytuacji przestawi przepustnicę na 100% udziału powietrza
świeżego aby osiągnąć temperaturę zadaną bez konieczności
niepotrzebnego zużywania energii. Jeżeli praca przepustnicy
nie umożliwi uzyskania temperatury dopiero w następnym
kroku zostaną uruchomione sprężarki lub nagrzewnice.

rooftop Cube

Udział powietrza świeżego: 50%

Temp. zewnętrzna: 18oc
Temp. zadana: 20oC
Temp. wewnętrzna: 23oC
Udział powietrza świeżego: 50%

Ekonomiczne utrzymanie temperatury zadanej dzięki automatycznej regulacji przepustnicy

Temp. zewnętrzna: 18oc
Temp. zadana: 20oC
Temp. wewnętrzna: 20oC
Udział powietrza świeżego: 75%
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USŁUGA MONITORINGU
ON-LINE
MONITORING SERWISU

NATYCHMIASTOWA REAKCJA
SERWISU

URZĄDZENIA POD STAŁYM
NADZOREM

ZDALNA
AKTUALIZACJA

Wiele problemów jakie wystąpią z obsługą
urządzeń jest możliwych do rozwiązania
na odległość. Wystarczy jeden telefon do
serwisu FLOWAIR i sytuacja może zostać
zdalnie rozwiązana bez konieczności oczekiwania na osobistą wizytę serwisu. Dodatkowo minimalizowane jest ryzyko wystąpienia niepotrzebnych kosztów w wyniku
niesłusznego wyjazdu serwisowego.

Usługa monitoringu umożliwia fabrycznemu serwisowi FLOWAIR zdalny dostęp do
parametrów pracy urządzenia. Serwisanci stale monitorują stan urządzenia pod
względem poprawności i efektywności
pracy.

Jeżeli zostanie opracowana usprawniona
wersja oprogramowania istnieje możliwość zdalnej aktualizacji systemu, tak aby
klient miał dostęp zawsze do najnowszych
wersji algorytmów.

USŁUGA ZDALNEJ KOMUNIKACJI
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WBUDOWANY MODUŁ
KOMUNIKACJI

DOSTĘP DO NASTAW I PARAMETRÓW
PRACY URZĄDZEŃ

USŁUGI
POSPRZEDAŻOWE

W przypadku wykupienia usługi monitoringu on-line urządzenia Cube są dodatkowo wyposażane w moduły routerów GSM.
Klient nie musi się przejmować dodatkowymi kosztami gdyż moduły komunikacji
zapewniają całkowicie bezprzewodowy
transfer danych. Ponadto nie ma konieczności prowadzenia kolejnych przewodów i
komplikowania instalacji.

Klient uzyskuje dostęp on-line do odczytów i nastaw urządzeń. Możliwe jest zarządzenie urządzeniem przez przeglądarkę
internetową lub telefon komórkowy z dowolnego miejsca na świecie.

Klient kontaktując się z Działem Wsparcia
Serwisowego ma możliwość przedłużenia
okresu gwarancyjnego, umówienia dodatkowych przeglądów, podpisania umowy
serwisowej lub zakupu części eksploatacyjnych.

rooftop Cube

SYSTEM FLOWAIR

Slim
kurtyny
powietrzne

LEO
wodne
nagrzewnice
powietrza

ROBUR
gazowe
nagrzewnice
powietrza
ELiS
kurtyny bramowe

OXeN
wentylacja
bezkanałowa
z odzyskiem ciepła

Cube
urządzenia typu
rooftop

LEO D
destratyfikatory

ŁATWA OBSŁUGA

PROSTE PODŁĄCZENIE

OBSŁUGA JEDNYM STEROWNIKIEM

Łatwa obsługa dzięki sterownikowi z intuicyjnym interfejsem i wyświetlaczem dotykowym.

Sterownik automatycznie wykrywa i rozpoznaje podłączone urządzenia i tylko
dla tych urządzeń prezentuje menu do
obsługi.

obsługa nawet 31 urządzeń za pomocą
tylko 1 sterownika T-box. Sterowanie dopasowane do indywidualnych potrzeb
– personalizacja SYSTEMU.

BMS

ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Możliwość współpracy z systemami inteligentnych budynków BMS.

Zautomatyzowanie pracy urządzeń –
w zależności od warunków panujących na
obiekcie lub pory dnia.

Zaawansowane algorytmy pracy zwiększające energooszczędność grzewczo-chłodnico-wentylacyjnego.

rooftop Cube
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URZĄDZENIA DO INSTALACJI
KANAŁOWEJ
Cube 20 (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)
20 kW
W
G
E

55 kW
34 kW
na zapytanie
5500 m3/h / 350 Pa*

Cube 40 (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)
40 kW
W
G
E

74 kW
41 kW
na zapytanie
8000 m3/h / 350 Pa*

Cube 50 (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)
57 kW
W
G
E

111 kW
97 kW
na zapytanie
14000 m3/h / 350 Pa*

Cube 60 (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)
64 kW
W

120 kW

G

97 kW

E

na zapytanie
16000 m3/h / 350 Pa*

Cube 80 (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)
79 kW
W

158 kW

G

97 kW

E

na zapytanie
19000 m3/h / 350 Pa*

Cube 100 (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)
90 kW
W

167 kW

G

97 kW

E

na zapytanie
21000 m3/h / 350 Pa*

Cube 120 (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)
120 kW
W

182 kW

G
E

97 kW
na zapytanie
24000 m3/h / 350 Pa*

chłodzenie

ogrzewanie

wentylacja z odzyskiem ciepła

W - nagrzewnica wodna (moc nagrzewnicy dla czynnika grzewczego 70/50oC i temperatury powietrza przed wymiennikiem 8oC)
G - nagrzewnica gazowa
E - nagrzewnica elektryczna
*spręż dyspozycyjny zależny od nastawy wydajności
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rooftop Cube

Cube 160 (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)
160 kW
W
G
E

199 kW
97 kW
na zapytanie
28000 m3/h / 350 Pa*

Cube R8 (urządzenie grzewczo-wentylacyjne)
W
G
E

74 kW
63 kW
na zapytanie
8000 m3/h / 350 Pa*

URZĄDZENIA DO INSTALACJI
BEZKANAŁOWEJ

z modułem nawiewnym NW

Cube R8 NW (urządzenie grzewczo-wentylacyjne)
W
G
E

90 kW
63 kW
na zapytanie
8000 m3/h

Cube 20 NW (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)
20 kW
W

70 kW

G
E

34 kW
na zapytanie
5500 m3/h

Cube 40 NW (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)
40 kW
W
G
E

90 kW
41 kW
na zapytanie
8000 m3/h

chłodzenie

ogrzewanie

wentylacja z odzyskiem ciepła

W - nagrzewnica wodna (moc nagrzewnicy dla czynnika grzewczego 70/50oC i temperatury powietrza przed wymiennikiem 8oC)
G - nagrzewnica gazowa
E - nagrzewnica elektryczna
*spręż dyspozycyjny zależny od nastawy wydajności

rooftop Cube
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GALERIE HANDLOWE I SKLEPY
WIELKOPOWIERZCHNIOWE
Leroy Merlin – Katowice
Cube 80-RW x 5 szt.
Cube R8-W x 1 szt.
W obiektach wielkopowierzchniowch istotna jest możliwość
uzyskania komfortowych warunków pracy przy niskiej
bezwładności i jak najprostszej instalacji systemu grzewczochłodniczo-wentylacyjnego. Kompaktowa konstrukcja urządzeń
Cube wpisuje się w te wymogi, dlatego są one powszechnie
stosowane na tego typu inwestycjach.

CECHY SZCZEGÓLNE:
chłodzenie, ogrzewanie i wentylacja hali sklepowej
ogrzewanie i wentylacja części socjalnej
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PASAŻE HANDLOWE
Jysk – Zawiercie
Cube 60-RW x 1 szt.
Urządzenia Cube są również powszechnie stosowane
w wszelkiego rodzaju pasażach handlowych. Szeroki typoszereg
wraz z możliwościami konfiguracyjnymi sprawiają, że jednostki
Cube idealnie dopasowują się do standardów danego obiektu.
Ponadto swoboda regulacji sprawia, że możliwe jest dostosowanie
parametrów pracy do zróżnicowanych wymogów najemców.

CECHY SZCZEGÓLNE:
usuwanie zysków ciepła
ogrzewanie w okresach przejściowych
wentylacja bezkanałowa
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PRZEMYSŁ PRODUKCYJNY
Hala produkcyjna – Oleśnica
Cube R8/NW x 24 szt.
Duże zakłady produkcyjne branży automotive często wymagają
indywidualnego podejścia w wykonaniu systemu grzewczochłodniczo–wentylacyjnego. W hali produkcyjnej zlokalizowanej
w Oleśnicy zastosowaliśmy 4-rzędowe wymienniki wodne o wysokiej mocy do ogrzewania i chłodzenia w systemie 2-rurowym.
Dodatkowym wymogiem inwestora było zastosowanie uchwytów
do odkładania paneli inspekcyjnych na czas przeglądów.

CECHY SZCZEGÓLNE:
wymiennik wodny wysokiej mocy
ogrzewanie i chłodzenie za pomocą wymiennika
wodnego
dedykowane uchwyty serwisowe na panele
inspekcyjne
współpraca z systemem BMS
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CENTRA LOGISTYCZNE
I MAGAZYNY
Magazyn wysokiego składowania
– Wrocław
Cube R8/NW x 5 szt.
Magazyny wysokiego składowania, szczególnie w przypadku
branży farmaceutycznej, stawiają przed urządzeniami szczególne
wymogi. W przypadku magazynu w Błoniach pod Wrocławiem
dolna krawędź urządzenia znajduje się 17 metrów nad posadzką.
Przy takiej wysokości montażu istotny jest zasięg nieizotermiczny
powietrza nawiewnego. Żeby spełnić wymagania projektowe zastosowaliśmy specjalne wymienniki wodne z układem regulacji
temperatury powietrza nawiewanego oraz nawiewniki wirowe dalekiego zasięgu.

CECHY SZCZEGÓLNE:
funkcja ogrzewania i wentylacji z odzyskiem ciepła
podstawa nawiewna z tłumikami akustycznymi
i nawiewnikiem wirowym
zasięg nieizotermiczny 17 metrów
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WSPARCIE HANDLOWE
REGION

REGION 2

Grzegorz Kurowski

Andrzej Domian

+48 513 099 855
grzegorz.kurowski@flowair.pl

2

+48 510 086 994
andrzej.domian@flowair.pl

Anita Rybicka

3

4

+48 514 339 853
anita.rybicka@flowair.pl
REGION 3

REGION 4

Jarosław Kwiatkowski

Robert Górecki

+48 513 046 677
jaroslaw.kwiatkowski@flowair.pl

+48 509 396 700
robert.gorecki@flowair.pl

REGION 5

REGION 6

Maciej Midura

Dariusz Załuski

+48 609 222 669
maciej.midura@flowair.pl
Jakub Krawiec
+48 517 228 201
jakub.krawiec@flowair.pl
Michał Jedynasty
+48 519 897 467
michal.jedynasty@flowair.pl

5

6
7

8

+48 603 920 840
dariusz.zaluski@flowair.pl
REGION 7
Maciej Gawliński
+48 881 445 503
maciej.gawlinski@flowair.pl

REGION 8
Rafał Hałada
+48 796 264 582
rafal.halada@flowair.pl
Kamil Miazga
+48 517 228 278
kamil.miazga@flowair.pl

WSPARCIE PROJEKTOWE

WSPARCIE SERWISOWE

Zapytaj nas o:
dane techniczne
biblioteki CAD
dobory@ﬂowair.pl

ul. Chwaszczyńska 135
81-571 Gdynia
Tel. +48 58 627 57 20
info@flowair.pl
www.flowair.com

Zapytaj nas o:
typoszereg urządzeń
rozwiązania niestandardowe

pierwsze uruchomienia
przedłużenie gwarancji
uruchomienia@flowair.pl

przeglądy urządzeń

