
Uusi poistoilman lämmöntalteenottoyksikkö pohjolan olosuhteisiin. 



Helppo asennus
HR-Cube on plug & play -tyyppinen yksikkö, jossa ei ole kuitenkaan tingitty 
ominaisuuksista. Kytket vain sähkösyötön ja putkistot.

Yksikkö sisä- ja ulkoasenteisena

HR-Cube toimii itsenäisesti oman monipuolisen säädinyksikkönsä ohjaamana. Säädin- 

yksikkö on valmiiksi tehtaalla asennettu ja testattu. Yksikkö ei vaadi erillistä taloautomaatiota. 

Yksikköön voidaan kuitenkin liittää eriväylätekniikoilla taloautomaatiojärjestelmiä.

Yksikköön on mahdollista liittää erillinen käyttöpaneeli, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi 

tekniseen tilaan helpottamaan huoltoa ja käyttöä.

Yksikkö on 3-osainen, mikä tekee asennuksesta vaivatonta! 



Ominaisuudet

Yleisesti

DX-mallin edut
EC-Puhallin, joka pitää ilmamäärän vakiona suodattimien 

likaantuessa. Puhaltimen mitoituksessa on huomioitu 

suodattimen likaantuminen, jolloin yksikön nimellisteho 

saavutetaan n. 70 % teholla. Puhaltimen saa myös vakiopai-

netta ylläpitäväksi. 

Viikkokello- ja kalenteritoiminnon avulla yksikön saa ajastet-

tua toimimaan eri käyttötarpeiden mukaan. Yksikössä on 

kolme nopeusvaihtoehtoa (puolinopeus, tehostus ja 

kesätuuletus), mitkä ovat itse määriteltävissä.

Suodattimet vakiona (G4). Tarvittaessa F5- tai jopa F7-

suodattimet. Suodatinrakenne on repeytymätön ja suodatti-

met ovat myös helposti huollettavissa.

Yksikön runkomateriaali on alumiini ja sen rakenne on 

lämpökatkaistu. Seinäpaneelit ovat sinkittyä peltiä, jotka on 

pinnoitettu laitteen ulkopuolelta. Ulkoasenteinen yksikkö on 

mahdollista saada eri RAL-sävyissä helpottamaan laitteen 

maisemointia. 

Kondenssivesialtaan materiaali on ruostumaton teräs. 

Kondenssiveden poistoyhde 1” UK. Eristevaihtoehtoina 

polyuretaani 25, 50 ja 60 mm sekä mineraalivilla 50 mm.  

Eurovent-sertifioidussa yksikössä 60 mm polyuretaanieriste**

**Yksikkö on suunniteltu ja kehitetty Suomessa vastaamaan 

vaativimpiakin tarpeita. Markkinoiden ainoa Eurovent- 

sertifioitulaite.

VAKIOVARUSTEET:

• Carel cPO5+ -ohjain 

• liuoksen meno- ja 

paluulämpötila-anturit

• poisto- ja jäteilman  

lämpötila-anturit

• ilmankosteuden mittaus  

poisto- ja jäteilmasta

• suodatinvahti

• ilmamäärämittaus paine-erolla

• Modbus-yhteensopivuus

LISÄVARUSTEET:

• BacNet-kortti

• WebConnect-kortti

• säätöjalat

• F5-suodattimet

• F7-suodattimet

• irrallinen käyttöpaneeli

Kysy lisätietoa HR-Cuben

vakio- ja lisävarusteista myyjältäsi!

• Markkinoiden korkein hyötysuhde! 

Vähemmän lämmönvaihtimia ja  

lämmönsiirtonesteitä.

• Edullisempi asennus! Pienemmät 

materiaalikustannukset.

• Nopeampi toteutus! Pienemmät  

putkistot, ei liuostäyttöä ja ilmausta.

• Lyhyempi takaisinmaksuaika!  

Kokonaishinta alhaisempi.

• Soveltuu pienempiin ilmamääriin!

• Ei lämpöhäviöitä putkistossa!

• Ei liuoksen pumppauskustannuksia!

Markkinoiden ainoa yksikkö, 
joka soveltuu VRF-laitteistoon 
kytkettäväksi!

DX-sarja on varustettu suorahöyrystyspatterilla. Yksikkö 

sopii käytettäväksi esim. Samsung DVM S WATER VRF 

-laitteiston kanssa. Vesilauhdutteinen DVM S WATER VRF 

-laitteisto kytketään luovuttamaan lämpö suoraan kiinteis-

tön lämmitysjärjestelmään. Kylmäaine syötetään elektro-

nisella paisuntaventtiilillä DX-yksikölle. Höyrystinpatterille 

tulee vakiolämpöistä ilmaa ympäri vuoden, mikä takaa 

laitteiston korkean hyötysuhteen kaikissa tilanteissa.

Useita DX-yksiköitä voidaan liittää samaan järjestelmään.



 MALLI PITUUS LEVEYS KORKEUS PAINO POISTOILMA- 
MÄÄRÄ

LTO:N  
TEHO*

LÄMMÖN- 
SIIRTOAINE

CT14 2.0S 1150 1250 1550 387 -2000 l/s -63 kW et.glykoli

CT14 2.5S 1200 1250 1620 425 -2500 l/s -79 kW et.glykoli

CT14 3.5S 1250 1250 1650 514 -3500 l/s -111 kW et.glykoli

CT14 2.0U 2500 1250 1080 419 -2000 l/s -63 kW et.glykoli

CT14 2.5U 2600 1310 1080 443 -2500 l/s -79 kW et.glykoli

CT14 3.5U 2650 1310 1080 534 -3500 l/s -111 kW et.glykoli

CT14 2.0SDX 1150 1360 1550 387 -2000 l/s -63 kW R410a

CT14 2.5SDX 1200 1250 1620 425 -2500 l/s -79 kW R410a

CT14 3.5SDX 1250 1250 1650 514 -3500 l/s -111 kW R410a

CT14 2.0UDX 2500 1310 1080 402 -2000 l/s -63 kW R410a

CT14 2.5UDX 2600 1310 1080 448 -2500 l/s -79 kW R410a

CT14 3.5UDX 2650 1360 1080 539 -3500 l/s -111 kW R410a

TEKNISET TIEDOT, MITAT JA PAINOT

KYSY LISÄÄ TUOTTEISTAMME SEKÄ 
ASENNUS- JA HUOLTOPALVELUISTAMME

* 22 C °, 50 % / 4 C °, 100 %

** Ulkoasenteinen 60 mm seinämällä Eurovent-sertifioinnilla

S = sisäasenteinen     U = ulkoasenteinen

HR-Cubeen voidaan lisäksi liittää irrallinen käyttöpaneeli, joka 

voidaan sijoittaa esimerkiksi tekniseen tilaan helpottamaan käyttöä.

Lahden toimipaikka
Ojamaankatu 1

15230 Lahti

Raision toimipaikka
Tanhukatu 2
21200 Raisio

Puh. 0207 920 500
myynti@elcool.fi
www.elcool.fi


