
ROOFTOP Cube
Bezkanałowe urządzenia  
z modułem nawiewnym 
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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 przygotowanie 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
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Szeroki typoszereg urządzeń rooftop Cube w połączeniu z różnymi wariantami montażowymi gwarantują liczne możliwości aplikacji. 
Urządzenia Cube doskonale sprawdzają się w obiektach typu:  

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

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 
bądź zespół sprężarek 
pracujących w tandemie

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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 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 żadnych skomplikowanych instalacji, zewnętrznych agregatów 
czy dodatkowych urządzeń. 
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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 ciepła

Przyłącza w części  
podstropowej    
umożliwiają szybką 
instalację hydrauliczną 
i elektryczną

Nagrzewnica NW W
nagrzewnica wodna  
w części nawiewnej 

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

Element nawiewny
możliwość konfiguracji 
– nawiewnik wirowy 
z siłownikiem (wykonanie 
NW D) lub  przyłącza 
kanałowe  
(wykonanie NW V) 

8.

5.

2.
6.

7.3.

3.

5. 7.

2. 4.

6. 8.

4.

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.
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WSPARCIE PROJEKTOWE

Wsparcie Projektowe

e-mail: dobory@flowair.pl

To grupa wykwalifikowanych inżynierów, która zapewnia 
pełne wsparcie merytoryczne do projektu. Zespół opra-
cowuje analizę zapotrzebowania wraz z odpowiednim 
doborem i rozmieszczeniem aparatów. Finalnie klient 
otrzymuje gotową ofertę doborową wraz z kompletem 
rysunków i dokumentacją techniczną. 

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.  

USŁUGA MONITORNIGU URZĄDZEŃ  
I 3 LETNIA GWARANCJA
Urządzenia Cube mogą być wyposażone w moduł routera 
GSM. Uzyskują w ten sposób dostęp do serwera www oraz 
3-letnią gwarancję producenta.

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. 

POLSKA PRODUKCJA

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE  
WSPÓŁPRACY
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WSPARCIE HANDLOWE 

WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE 

Wsparcie Posprzedażowe

kontakt do doradcy na ostatniej stronie ulotki 

e-mail: serwis.rooftop@flowair.pl
       uruchomienia@flowair.pl

Zespół doradców techniczno-handlowych kompleksowo 
opiekuje się klientem monitorując status zamówienia 
począwszy od nadzoru oferty doborowej przez przygo-
towanie kalkulacji cenowej po ustalanie harmonogramu 
realizacji dostaw do klienta. Zespół odpowiada także na 
pytania techniczne związane  z produktami. 

Wsparcie FLOWAIR nie kończy się na etapie sprzedaży 
urządzeń i dostawy do klienta. 
Wspomaga klientów na pozostałych etapach inwestycyj-
nych. Doświadczony personel nadzoruje pierwsze uru-
chomienia, szkoli z zakresu obsługi urządzeń na obiekcie, 
wspiera technicznie klienta końcowego oraz dopełnia 
formalności gwarancyjne. 

Wsparcie Handlowe 

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE  
WSPÓŁPRACY
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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 
  lub dwustopniowym
HP – pompa ciepła (rewersyjny agregat sprężarkowy)

PODSTAWA DACHOWA – umożliwiająca bezpośrednie 
posadowienie

TŁUMIKI AKUSTYCZNE – obniżające poziom hałasu

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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RODZAJE URZĄDZEŃ
Rooftop Cube z modułem nawiewnym NW

str. 10

str. 12

str. 14

9

Cube R8 NW (urządzenie grzewczo-wentylacyjne)

Cube 20 NW (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)

Cube 40 NW (urządzenie chłodniczo-grzewczo-wentylacyjne)

W

W

W

90 kW

70 kW

90 kW

20 kW

40 kW

G

G

G

63 kW
na zapytanie

na zapytanie

na zapytanie

34 kW

41 kW

E

E

E

8000 m3/h

5500 m3/h

8000 m3/h

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

chłodzenie ogrzewanie wentylacja z odzyskiem ciepła
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Urządzenia Cube z podstawami nawiewnymi NW dostarczane są w dwóch częściach. Montaż, na uprzednio przygotowanej podkonstrukcji, 
sprowadza się do 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  

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

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

Urządzenia znajduje się pod nadzorem autoryzowane-
go serwisu. W razie ewentualnych problemów możliwa 
jest szybka pomoc.  

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

Współpraca z czujnikami detekcji gazów i alarmami 
przeciwpożarowymi** 

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

Możliwość pracy w trybie stałej  temperatury powietrza 
nawiewanego*, względem temperatury powietrza usu-
wanego lub temperatury powietrza pomieszczenia.

Automatyczna regulacja prędkości obrotowej wymien-
nika obrotowego oznacza najwyższą możliwą spraw-
ność odzysku ciepła w każdej chwili.

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

Istnieje możliwość podłączenia urządzeń do zewnętrz-
nych układów sterowania. W razie wystąpienia awarii 
bądź alarmu zmieniana jest charakterystyka pracy urzą-
dzenia. 

Automatyczna regulacja prędkości wentylatorów gwa-
rantuje stały przepływ powietrza niezależnie od zabru-
dzenia filtrów czy stopnia otwarcia przepustnic.

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.
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CECHY SZCZEGÓLNE:
Usuwanie zysków ciepła 
Ogrzewanie w okresach przejściowych 
Wentylacja bezkanałowa

HALA  
PRODUKCYJNA  
– KĘDZIERZYN KOŹLE
Cube R8/NW x 6 szt.
Zakład produkcyjny automotive, na którym pracują urządzenia 
Cube R8 charakteryzuje się wysokimi zyskami ciepła 
generowanymi przez piece do przetapiania metali.   Montaż na 
dachu z podstawą nawiewną i nawiewnikiem wirowym umożliwił 
rezygnację z instalacji kanałowej oraz bezpośredni nadmuch 
świeżego powietrza i wyciąg powietrza o wysokiej temperaturze. 
Wbudowana nagrzewnica umożliwia ogrzanie pomieszczenia 
w okresach przejściowych, kiedy piece nie pracują lub gdy zyski 
ciepła nie są wystarczające do ogrzania pomieszczenia.
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CECHY SZCZEGÓLNE:
Wymiennik wodny wysokiej mocy 
Ogrzewanie i chłodzenie za pomocą wymiennika 
wodnego
Dedykowane uchwyty serwisowe na panele 
inspekcyjne
Współpraca z systemem BMS

Duże zakłady produkcyjne branży automotive często wymagają 
indywidualnego podejścia w wykonaniu systemu grzewczo-
chłodniczo–wentylacyjnego. W hali produkcyjnej zlokalizowanej 
w Oleśnicy zastosowaliśmy 4-rzędowe wymienniki wodne o wy-
sokiej mocy do ogrzewania i chłodzenia w systemie 2-rurowym. 
Dodatkowym wymogiem inwestora było zastosowanie uchwytów 
do odkładania paneli inspekcyjnych na czas przeglądów. 

HALA  
PRODUKCYJNA  
– OLEŚNICA
Cube R8/NW x 24 szt.
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CECHY SZCZEGÓLNE:
Funkcja ogrzewania i wentylacji z odzyskiem ciepła
Podstawa nawiewna z tłumikami akustycznymi  
i nawiewnikiem wirowym 
Zasięg nieizotermiczny 17 metrów

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 nieizotermicz-
ny powietrza nawiewnego. Żeby spełnić wymagania projektowe 
zastosowaliśmy specjalne wymienniki wodne z układem regulacji 
temperatury powietrza nawiewanego oraz nawiewniki wirowe 
dalekiego zasięgu.   

MAGAZYN 
WYSOKIEGO 
SKŁADOWANIA  
– WROCŁAW
Cube R8/NW x 5 szt.
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REGION 2 

Andrzej Domian 

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

REGION 3
Jarosław Kwiatkowski

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

REGION 

WSPARCIE PROJEKTOWE WSPARCIE SERWISOWE

Grzegorz Kurowski

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

Anita Rybicka

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

Zapytaj nas o:

dane techniczne 
biblioteki CAD 

typoszereg urządzeń 
rozwiązania niestandardowe

Zapytaj nas o:

pierwsze uruchomienia 
przedłużenie gwarancji 

przeglądy urządzeń

dobory@flowair.pl uruchomienia@flowair.pl

REGION 4
Robert Górecki

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

REGION 6
Dariusz Załuski

+48 603 920 840
dariusz.zaluski@flowair.pl

REGION 5
Maciej Midura

+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 

REGION 8

Kamil Miazga

+48 517 228 278
kamil.miazga@flowair.pl

Rafał Hałada

+48 796 264 582
rafal.halada@flowair.pl

REGION 7

Maciej Gawliński

+48 881 445 503
maciej.gawlinski@flowair.pl


