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Symboler, begreber og advarsler

Forbudssymbol Overtrædelser af anvisninger angivet med et forbudssymbol er
forbundet med livsfare.

Faresymbol Overtrædelser af anvisninger angivet med et faresymbol er for-
bundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel.

Vejledningens an-
vendelsesområde

Denne vejledning er for EXHAUSTO luftbehandlingsaggregat, herefter benævnt
CX-aggregat. For medfølgende tilbehør og ekstra udstyr henvises der til udstyrets
egen produktvejledning.

Sikkerhed for personer og materiel, samt korrekt drift med CX-aggregatet opnås ved
at følge vejledningens anvisninger. EXHAUSTO A/S fralægger sig ethvert ansvar
for skader, der er opstået som følge af, at produktet er anvendt i modstrid med denne
vejlednings anvisninger og instruktioner.

Advarsler

Åbning af aggregat Åbn ikke servicelågerne, før strømmen er afbrudt på forsynings-
adskilleren og ventilatorerne er stoppet.

Ikke anvendelses-
områder

Aggregatet må ikke anvendes til transport af faste partikler, eller
hvor der er risiko for eksplosive gasarter

Ingen kanaltilslut-
ning

Hvis en eller flere af studsene ikke tilsluttes en kanal: Monter be-
skyttelsesnet på studsene med en maskevidde på højst 20 mm.

Typeskilt På CX-aggregatets typeskilt kan aflæ-
ses:

1. hvilken CX-variant aggregatet er
2. aggregatets produktionsordrenr.

Bemærk Hav produktionsnummeret parat ved alle henvendelser til EXHAUSTO om
produktet.

Tilluft/fraluft I denne vejledning anvendes følgende betegnelser:
● Tilluft (indblæsningsluft)
● Fraluft (udsugningsluft)
● Udeluft
● Afkast

Forsiden: Tilbehør På forsiden af vejledningen fremgår det af den afkrydsede liste, hvilket tilbehør, der
er leveret med VEX-aggregatet.
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Bemærk Ved eftermontage af tilbehør fra EXHAUSTO, ajourfør venligst listen på forsi-
den.
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1. Produktinformation
1.1 Variantoversigt

Elementer Forklaring
Ventilator

RD
12

76
3-

01

Kompaktfilter

1,1 Studs for fraluft
1,2 Studs for afkastluft
2,1 Studs for udeluft
2,2 Studs for tilluft

1 Luftretning, fraluft

2
Luftretning, tilluft

Ventilatorplacering Luftretninger
RIGHT,
VEX-aggregat set via åben låge

R
D
12
94
4G
B
_D
K
_D
E
_N
O
_S
E
_N
L-
012,2

1,1

1,2

2,1

1

1

1

2

2

2

Bypass
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1.2 Betegnelser i vejledningen

1.2.1 Principskitse

Komponent Funktion Standard/tilbehør
BP1 Bypassspjæld Standard
Main Connection Hovedstyring / kontrolboks Standard
M1 Fraluft/afkast motor Standard
M2 Udeluft/tilluft motor Standard

1.3 Anvendelse

Komfortventilation EXHAUSTO CX-aggregat anvendes til ventilationsopgaver inden for komfortventi-
lation. CX-aggregatet er konstrueret til loftmontage, og skal anvendes sådan.

Temperaturanvendelsesområdet for aggregatet - se afsnittet "Tekniske data".

Ikke anvendelses-
områder

CX-aggregatet må ikke anvendes til transport af faste partikler, eller hvor der er risiko
for eksplosive gasarter.

1.4 Krav til omgivelserne

Placering Aggregatet er beregnet for indendørs montage. Aggregatet kan placeres sådan, at
siden modsat tilslutningsboksen placeres op mod en bagvæg.
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1.4.1 Pladskrav

CX340 med hæng-
slede låger

Kabinettet er konstrueret med 2 hængslede låger. Nedenstående tegning angiver,
hvor meget plads der kræves i højden for at lågerne kan åbnes og aggregatet ser-
viceres, dvs. filterskift, rengøring, service m.m.

Pladskrav:
Bredde: 2297 mm.
● Aggregatets bredde: 1892 mm og
● Tilslutningsboks: 105 mm samt
● Plads til at åbne tilslutningsboks: 300 mm

Længde: 1870 mm
● Aggregatets længde: 1750 mm samt
● Studse: 2 x 60 mm

Se desuden: ● afsnittet "Hovedmål for CX340C" for yderligere dimensioner
● afsnittet "Vedligeholdelse" for information om åbning af låger

1.4.2 Krav til loft
Ved ophængning af aggregatet kræves det, at loftet er:
● plant
● svingningsdødt
● vandret eller med fald mod kondensafløb
● konstrueret så det kan bære aggregatets vægt

1.4.3 Krav til kanalsystemet

Lyddæmpere Kanalsystemet skal udføres med lyddæmpere specificeret af den projektansvarlige,
i henhold til krav for betjeningsområdet.

Kanaltilslutning Det er muligt at montere kanalbøjninger umiddelbart efter aggregatet, idet luften i
studsen har en ensartet lav hastighedsprofil, hvilket giver et forsvindende lille sy-
stemtryktab.
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Isolering Kanalsystemet skal isoleres af hensyn til
● kondensation
● lydudtrængning
● varme-/kuldetab

Forudsætning En tilstrækkelig isolering af kanalsystemet i betjeningsområdet er en forudsætning
for at de beregnede lyddata kan opnås under drift.

Kondens Ved meget høj luftfugtighed i afkastluften/udeluftkanalen kan der opsamles kondens
i kanalerne. EXHAUSTO anbefaler, at der også etableres et kondensafløb fra ka-
nalernes laveste punkt.

Ingen kanaltilslut-
ning

Hvis en eller flere af studsene ikke tilsluttes en kanal: Monter be-
skyttelsesnet på studsene med en maskevidde på højst 20 mm.
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1.5 Beskrivelse

1.5.1 CX-aggregatets opbygning
Nedenstående tegninger viser en oversigt over CX-aggregatets opbygning.

Pos. Del
1 Kabinet
2 Tilluftfilter
3 Fraluftfilter
4 Temperaturføler, tilluft (ikke til CX340CREC2X2/

CX350CREC2X2)
5 Fraluftsventilator
6 Bypass spjældmotor
7 Modstrømsvarmeveksler
8 Temperaturføler, fraluft (ikke til CX340CREC2X2/

CX350CREC2X2)
9 Tilluftventilator
10 Elektrisk varmeflade (kun til CX340CREC22E09/

CX350CREC22E12)
11 Bypass spjæld
12 Automatikboks

1.5.2 Aggregatets bestanddele

Kabinettet Kabinettet er opbygget af varmegalvaniseret plade udvendigt og er lakeret gråt ind-
vendigt. Kabinettet er isoleret med 30/50 mm mineraluld.

Ventilatorer Aggregatet har to centrifugalventilatorer med bagudkrummede skovle for hhv. fraluft
og tilluft.

3005468-2017-01-25 Produktinformation

9/28



Modstrømsveksler Aggregatets modstrømsvekslere er udført i aluminium og har en høj effektivitet.
Modstrømsvekslerne kan tages ud og rengøres.

Filtre Der er indbygget kompaktfiltre på både fraluft- og tilluftsiden.

Kondensafløb Kondensafløbet sidder på den aftagelige midterlåge. (se afsnittet Mekanisk monta-
ge).

Bypassspjæld Aggregatet har indbygget et trinløst regulerende bypass, der giver mulighed for
præcis styring af tillufttemperaturen.

1.6 Hovedmål

1.6.1 CX340, generelle mål

CX340C, Right (set
nedefra)

1) Indbygningshøjden må tillægges 50 mm for at sikre plads til nødvendig hældning
mod kondensafløbet
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2. Håndtering
2.1 Udpakning

Leverance Leverancen består af:
● CX-aggregat
● Medleveret tilbehør (vil fremgå af afkrydsningerne på listen på forsiden af vej-

ledningen).

Emballering Aggregatet er leveret lodret fastgjort på engangspalle og emballeret i klar plast.

Fjern transportbe-
slag Umiddelbart inden montage af aggregatet, gør

følgende:
● Fjern transportbeslag (1) og transportstag

(2)
● Læg forsigtigt aggregatet ned ved at vippe

det, så det ligger på pallen med lågerne
nedad. Så kan pallen bruges, når aggre-
gatet skal løftes op for montage

● Tjek aggregatet for skader - undlad at
montere beskadigede aggregater

● Aggregatet må højst stå på lager i et år -
overskrides dette skal funktion af lejer på
ventilatorhjul og motor kontrolleres

2

1 RD
12

98
7-
01

Fjern transportsikringen
placeret ved siden af venti-
latoren - rød pil

Bemærk Når plasten er fjernet skal CX-aggregatet beskyttes mod snavs og støv:
● Fjern ikke afdækningen af studsene, før studsene tilsluttes ventilations-

kanalerne.
● Hold så vidt muligt aggregatet lukket under montagen.

Rengøring inden
ibrugtagning

CX-aggregatet skal efter endt montage kontrolleres og støvsuges grundigt for støv
og metalspåner.

2.1.1 Vægt
CX340 vejer 270 kg. (Transportvægt 330 kg brutto.).
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2.2 Transport

Transport Transporter CX-aggregatet på engangspallen. Løft ikke i aggregatets studse eller
tilslutningsboks.

2.2.1 Passage gennem åbninger

CX-aggregatets mål Nedenstående tabel viser aggregatets mål som vejledning for, hvor stor en åbning
der kræves, for at aggregatet kan passere igennem:

Længde Bredde Højde
CX340 1870 mm 1997 mm 399 mm

Demontage Se afsnittet "Vedligeholdelse" for anvisning på demontage af låger, ventilatorer og
modstrømsveksler samt udtagning af filter.

2.2.2 Indtransport med reduceret vægt

Vægtreducering Det er muligt at reducere aggregatets vægt under transport ved at demontere låger,
ventilatorer og modstrømsveksler.
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3. Mekanisk montage
3.1 Placering af aggregat

3.1.1 Montage mod loft

Dimensionering Fastgørelse af aggregatet til loftet skal dimensioneres ud fra ag-
gregatets vægt. Fastgørelsen skal udføres iht. forskrifter fra den
projektansvarlige.

Ophængning Aggregatet er konstrueret til at anvendes ophængt med lågerne
nedad som beskrevet i det følgende. Aggregatet må ikke anvendes
placeret liggende.
Det er vigtigt, at CX-aggregatet ophænges vandret med fald mod
kondensafløbet, da det har betydning for opsamling og afledning
af kondensvand.
Undgå skader ved at benytte passende løfteudstyr ved montagen.

Ophængning

Trin Handling
1 Saml ophængsbeslaget (gummipakning monteres på beslaget)

Monter ophængsbeslagene på aggregatet
2 Løft aggregatet som beskrevet i afsnit 2.1

3 Fastgør aggregatet til loftet efter forskrifter fra den projektansvarlige.
4 Kontroller at aggregatet har fald (2°) mod kondensafløbet.
5 For at reducere lydniveauet, kan det anbefales at montere aggregatet min

400 mm fra væggen
6 Rengør og støvsug VEX-aggregatet for metalspåner osv. inden idriftsæt-

ning
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3.2 Kondensafledning

Vandlås På nedenstående tegning ses, hvordan afledning fra kondensudløb etableres. Ag-
gregatet skal monteres sådan, at der er et fald på ca. 2° mod kondensafløbet.

1. Hængslet servicedør
2. Studs for kondensafløb
3. Siphon (vandlås)
4. Forbindelsesrør
5. Spændebånd

Bemærk Ved risiko for frost, skal kondensafløbet isoleres og forsynes med varmekabel.
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4. El-installation
4.1 El-installation

Se den vedlagte vejledning "El-installationsguide til CX340-X/350-X for anden auto-
matik".
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5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering
5.1 Vedligeholdelse

I forbindelse med service og rengøring er det nødvendigt at åbne aggregatets låger.
Afbryd strømmen på forsyningsadskilleren før åbning af låge.

Sådan åbnes CX-ag-
gregatet

Trin Handling
1 Skru boltene ud af lågerne
2 Åben lågerne
3 Hvis det ønskes, kan lågerne aftages ved at skrue hængselsbeslagene af

Pladskrav Se desuden afsnittet "Krav til omgivelserne" for oplysninger om hvor meget plads
der kræves for at lågerne kan åbnes.

Advarsel Den midterste del er ikke hængslet og indeholder kodensvand.
Hvis denne skal demonteres, skal kondensafløbet demonteres
først. Der kan være en rest kondensvand i lågen.

5.1.1 Oversigt over intervaller for vedligehold
Det efterfølgende skema indeholder vejledende intervaller for vedligeholdelse af ag-
gregatet. Intervallerne er retningsgivende under normale driftsforhold. EXHAUSTO
anbefaler, at vedligeholdelse af aggregatet tilpasses de aktuelle driftsforhold.

Komponent Gør følgende... 2 gange
årligt

1 gang år-
ligt

Filtre* Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt.
Filtrene udskiftes som minimum: X

Filterstyr Kontroller at pakninger i filterstyr slutter tæt X
Pakninger og tætningslister Kontroller at de slutter tæt X
Ventilatorer Kontrol

Demontage af ventilatorenhed, se afsnittet "Ind-
transport med reduceret vægt"
Rengøring, se de følgende afsnit

X

Modstrømsvarmeveksler Rengør veksleren, se de følgende afsnit X
Varmeflader (tilbehør) Rengør varmefladen, se de følgende afsnit X
Kondensafløb Kontroller at afløbet ikke er stoppet ved at lyse med

lommelygte fra kondensbakken
X

Filter

Benyt udelukkende originale filtre.
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● De angivne filterdata og tryktabskurver (afsnittet "Tekniske data") er baseret på
anvendelse af originale filtre.

● Brug af uoriginale filtre kan medføre lækageproblemer i aggregatet samt nedsat
filtreringsfunktion.

● EXHAUSTO anbefaler, at dato for filterskift registreres, så det er let at kontrol-
lere, at intervaller for filterskift overholdes

5.2 Hygiejne

Hygiejnenorm
VDI6022

Aggregatet er konstrueret i overensstemmelse med hygiejnenormen VDI6022. Det
betyder, at:
● bakterievækst og opbygning af snavs er reduceret til et minimum
● rengøring kan foretages på en optimal måde

F7-filter I følge VDI6022 skal filteret på udeluftsiden være et F7-filter.

5.3 Servicering og rengøring

5.3.1 Filtersskíft
Afbryd strømmen på forsyningsadskilleren før lågen åbnes.

Sådan skiftes filtre
Trin Handling
1 Når servicelågen er åben kan filteret udtages. Filteret er holdt på plads i

filterholderen, og kan blot trækkes ud.
Sørg for bortskaffelse ift. lokale regler for renovation
Rens filterindsatsen og de tilstødende overflader grundigt

2 Støvsug kabinettet
3 Indsæt nye originale filtre
4 Inspicer tætningslister for skader, før nyt filter sættes i
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5.3.2 Servicering og rengøring af motor

Afbryd strømmen på forsyningsadskilleren før lågerne åbnes.

Trin Handling
1. Træk stikkene fra hinanden
2. Skru beslag af (4 x 2 skruer)
3. Træk ventilatoren ud

● kontroller ventilatoren for snavs og støv.
● Rengør ventilator og kabinettets inderside med en blød klud med

mildt rengøreingsmiddel og vand
Bemærk Motoren er forseglet og behøver ingen smøring

Efter rengøring: Monter ventilatorenheden igen og kontroller at venti-
latoren kan rotere frit og uhindret og ikke overfører vibrationer

Løft og bær motoren som vist her.

5.3.3 Udtagning og rengøring af modstrømsvekslere

Advarsler Afbryd strømmen på forsyningsadskilleren, før lågerne åbnes.

Pas på, modstrømsveksleren er tung - (find vægtangivelse under
Tekniske data)
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Sådan udtages mod-
strømsveksleren

Modstrømsvekslerens
lameller er skrøbelige - undgå
at røre ved lamellerne under
håndtering.

I det følgende vises, hvordan modstrømsveksleren udtages.

Rengøring af mod-
strømsvekslere

Bemærk: Varmevekslerne er fastgjort separat, og kan udtages enkeltvis.
Skridt Handling
1 ● Løsn først sikkerhedsskinnen (2.1) ved at løsne og fjerne skruerne

(Illustration 1)
● Træk derefter pakningspladerne (2.2) ud.
● Fjern befæstigelsen ved at løsne skruerne og udtag varmevekslerne

(2.3). Hver varmeveksler er fastgjort separat.
2 Rengør forsigtigt varmeveksleren med varmt sæbevand.
3 Spul sæben væk med varmt vand og lad den tørre
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5.3.4 Rengøring af varmeflader

El-varmefladen kan udtages om nødvendigt. Afbryd strømforsyningen til el-varme-
fladen ved at trække stikket ud. Herefter kan skruerne løsnes (1) og varmefladen
trækkes ud (2).

Sådan rengøres el-
varmeflade Trin Handling

1 Afbryd strømmen til aggregatet på forsyningsadskilleren
2 Støvsug varmefladen
3 Kontroller de elektriske tilslutninger

5.4 Flowmåling

5.4.1 Bestemmelse af luftmængde og tryk
Benyt formlerne i tabellen til beregning af luftmængde samt tryktab over filtrene.

Luftmængde: Volumenstrøm qV  (l/s, m3/h) aflæses ud fra dif-
ferenstryk ΔpM [Pa]

Fraluft ΔpM1.2 = P1.2X - P1.2Y [Pa]

Tilluft ΔpM2.2 = P2.2X - P2.2Y [Pa]

Tryktab over:
Fraluftsfilter Δp1.1 = P1.1X - P1.1Y [Pa]

Tilluftsfilter Δp2.1 = P2.1X - P2.1Y [Pa]
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Placering af måle-
punkter

Målepunkternes placering fremgår af tegningen:

Bemærk: Måleslangerne er trukket op i automatikboksen

Trykdata, fraluft
Trykforskel Δp [Pa] [m3/h] [l/s)

40 491 136,4
84 708 196,7
150 950 263,9
241 1219 338,6
349 1510 419,4
467 1757 499,1
621 2063 573,1

Trykdata, tilluft
Trykforskel Δp [Pa] [m3/h] [l/s)

40 439 121,9
80 628 174,4
150 848 235,6
241 1074 298,3
352 1303 361,9
470 1528 424,4
621 1778 493,9
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Trykforskel
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6. Tekniske data
6.1 Vægt, korrosionsklasse, temperaturområder etc.

Vægt
Totalvægt 269 kg

Modstrømsveksler 3 stk. à 11,6 kg =34,8 kg

6.2 Kompaktfiltre

Filterdata, CX340 F7, Tilluft

Luftmængde [m³/h] Tryktab [Pa]
1987 137
1400 85
698 36

M5 Fraluft

Luftmængde [m³/h] Tryktab [Pa]
2633 59
1998 40
1408 25
701 10

Data Enhed CX340
M5 (Fraluft) F7 (Tilluft)

Mål: h x b, 1 stk. pr. luftretning mm 892 x 340 892 x 340
Kompaktfilterets tykkelse mm 46 46
Filterareal m2 2,1 4,2

Filterklasse M5 F7
Anbefalet sluttrykfald v. norm. volumens-
trøm

Pa +100 +100

Temperaturbestandig til °C 70 70
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6.3 Kapacitetsdiagram

Kapacitetsdiagram
for CX340C

A = Tryktab ved drift med varme- eller køleflade (pr. køle-/varmeflade)

6.4 EF-overensstemmelseserklæring

Se dokument nr. 3005485, Declaration of Conformity. Dokumentet leveres sammen
med den øvrige produktdokumentation. Det kan også findes på EXHAUSTOs hjem-
meside ved at søge på dokumentnummeret.

6.5 Bestilling af reservedele

Find produktions-
nummer

Ved bestilling af reservedele skal produktionsnummeret oplyses. Dette sikre, at der
leveres de korrekte reservedele.
Produktionsnummeret fremgår af forsiden på CX-vejledningen og af typeskiltet på
aggregatet.

Kontakt Kontakt serviceafdelingen på det lokale EXHAUSTO-kontor for bestilling af reser-
vedele, kontaktinformation findes på vejledningens bagside. Se evt. afsnittet ”Op-
bygning” for overblik over delenes position og betegnelse på aggregatet.

6.6 Miljødeklaration

Miljødokumentation Aggregatet kan adskilles i de enkelte produktdele, når det er udtjent og skal bort-
skaffes.
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Produktdele Materiale Håndtering
Pladedele Varmegalvaniseret stål Genanvendes efter ad-

skillelse
Kondensbakke Rustfrit stål Genanvendes efter ad-

skillelse
Bypass spjæld, varme-
vekslere, og profiler

Aluminium Genanvendes

Isolering Mineraluld Genanvendes efter ad-
skillelse

Lågepakning CFC-og HCFC-fri celle-
gummi

Deponering eller for-
brænding

Ventilatormotorer, bypass
motorer

Aluminium, stål, kobber
og plast

Genanvendes efter ad-
skillelse

Styreenheden El-komponenter og elek-
tronikkomponenter

Genanvendes via et
autoriseret firma

Kassettefilter Glasfibre og pap Deponering eller for-
brænding

Aggregat leveres på en-
gangspaller

Træ Deponering eller for-
brænding

Procentvise andel
Håndtering Materialernes procentvise andel af aggregatets vægt

Genanvendes 5% (mineraluld)
Genanvendes 90% (66% varmegalvaniseret stål, 17% aluminium, 4% stål/

jern, 2% rustfrit stål og 1% kobber)
Deponering eller
forbrænding

3% (Træ, filterpapir, cellegummi)

Andre 2% (elektroniske komponenter)
Total 100%
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