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1. Drift
1.1 Betjening

Betjeningsmetoder Der er flere metoder VEX308 kan betjenes på:
● Drift med CO2(CO2B)- og bevægelsessensor (PIRB)
● Drift med fugt (RHB)- og bevægelsessensor (PIRB)
● Drift uden PIRB, CO2 eller RH monteret
● Drift med webserver

HMI-Betjeningspa-
nel, EXact

Betjeningspanelet tilsluttes anlægget ved f.eks.:
● Afstilling (reset) af alarm
● Ændring af ugeplan og drift
● Ændring af komfortniveau (temperatur- og ventilationsniveau)
● Ændring af start og maks. værdier for sensorer

For en mere detaljeret gennemgang af EXact styringens funktioner, henvises der
til EXact basisvejledningen for VEX308.

Webserver Via webserveren kan anlægget styres og alarmer overvåges. VEX'en kan tilsluttes
building management systems, BMS, via webserveren. Se den medfølgende web-
servervejledning.

1.2 Drift med PIRB, CO2B eller RHB monteret

Fabriksindstillinger Følgende driftsindstillinger er fastsat når VEX'en leveres fra fabrik med
CO2B/RHB og PIRB:

● Ugeplan kører OFF
● PIRB timer - tidsinterval= 30 min. (interval fra bevægelsessensoren aktiveres

til anlægget stopper)
Komfortniveau:

● t=20°C
● ventilationsluftmængde= 30% (minimum luftmængde når CO2 og fugtniveau

er tilfredsstillende)

PIRB PIRB har en indbygget timer som kan indstilles i tidsintervaller 10, 30, 60 og 120
min. Tidsintervallet ændres på følgende måde:

● Åbn VEX308
● Afmonter PIRB
● Stil intervallet på bagsiden

0 = 10 min.
1 = 30 min. (fabriksindstilling)
2 = 60 min.
3 = 120 min.

1.2.1 Indeklimaniveauer
Der benyttes to indeklimaniveauer komfort og økonomi.

Komfort Optimal energivenlig komfortdrift.
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Økonomi Yderligere energibesparende drift. Foregår kun når der ikke er personer i rummet,
da videre temperaturgrænser tillades.

1.3 Drift med CO2B og PIRB

Hvis CO2 ni-
veauet i rummet
er ...

og... Så styres driften på VEX'en
efter indeklimaniveauet

Bemærkninger

Komfort Økonomi
under 800ppm*) PIRB aktiveres (personer i

rummet)
PIRB’s timerfunktion
styrer driften

over 800ppm PIRB er aktiveret, så vil CO2-
sensoren starte CO2 kompen-
sering, se evt. kurve

CO2-sensoren styrer
driften

over 800ppm PIRB’s timerfunktion stopper,
så vil driften forsætte til CO2
niveauet er under de 800ppm

CO2-sensoren styrer
driften

steget til over
800ppm

det er sket mens anlægget
stod stille (OFF), så vil
VEX’en starte op

CO2-sensoren styrer
driften

*) De 800ppm er fabriksindstilling. Det er muligt at vælge et andet CO2 niveau i betje-
ningspanelet.

CO2-kompensering
- eksempel

CO2-koncentrationen i luften
er...

Luftmængden...

A mindre end Start svarer til indstillet værdi
B mellem Start og Maksimal *) øges gradvist mod høj værdi af-

hængig af den aktuelle CO2 værdi

C større end Maksimal er øget til maksimalt luftskifte

*) Start kan f.eks. være 800ppm og maksimal 1200ppm.
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1.4 Drift med RHB og PIRB

Hvis fugt ni-
veauet i rum-
met er ...

og... Så styres driften på VEX'en
efter indeklimaniveauet

Bemærkninger

Komfort Økonomi
under 60%*) PIRB aktiveres (personer i rum-

met)
PIRB’s timerfunkti-
on styrer driften

over 60% PIRB er aktiveret, så vil RH-
sensoren starte fugt kompense-
ring, se evt. kurve

RH sensoren styrer
driften

over 60% PIRB’s timerfunktion stopper, så
vil driften forsætte til fugt niveau-
et er under de 60%

RH sensoren styrer
driften

steget til over
60%

det er sket mens anlægget stod
stille (OFF), så vil VEX’en starte
op

RH sensoren styrer
driften

*) De 60% er fabriksindstilling. Det er muligt at vælge et andet fugt niveau i betje-
ningspanelet.

Fugt-kompensering
- eksempel

Luftfugtigheden i luften er... Luftmængden...
A mindre end Start svarer til indstillet værdi
B mellem Start og Maksimal øges gradvist mod høj værdi afhæn-

gig af den aktuelle luftfugtighed (RH
værdi)

C større end Maksimal er øget til maksimalt luftskifte

*) Start kan f.eks. være 60% og maksimal 80%.

1.5 Drift via urdrift, manuel eller ekstern timer

Fabriksindstilling Følgende driftsindstillinger er fastsat fra fabrik, når VEX'en leveres uden PIRB-,
CO2- og fugtføler
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● Manuel drift (det er muligt at skifte til ugeplan, se EXact basisvejl.)
● Ventilationsluftmængde 70%

Eksternt start/stop Ønskes det at benytte eksternt start/stop kan afbryderen til VEX'en monteres i
rummet. Driften afhænger af om der er valgt Manuel drift eller Ugeplan:

Hvis der er
valgt...

og afbryder aktiveres, så...

manuel drift starter anlægget og kører til afbryderen aktiveres igen, hvor-
efter anlægget stopper.

ugeplan følger anlæggets drift indstillingerne i ugeplanen. Når afbryde-
ren aktiveres stopper anlægget.

Funktion Hvis at anlægget afbrydes via eksternt start/stop, vil anlægget altid være stoppet,
uanset om der er monteret CO2B, PIRB eller der forsøges igangsætning via web-
server/BMS.

1.5.1 TIMERBUTTON2
● Installer TIMERBUTTON2 og skift til ugeplan + OFF via betjeningspanelet.
● Indstil ønsket luftmængde f.eks. 70% - i indeklimaniveauet komfort
● Indstil ønsket rumtemperatur f.eks. 22°C
● Indstil dipswitch indstillingerne bag på TIMERBUTTON2

Dipswitch indstillin-
ger Tid DIP1 DIP2

30 min. OFF OFF
60 min ON OFF

120 min. OFF ON
240 min. ON ON

Funktion Ved tryk på TIMERBUTTON2 overstyres VEXen til indeklimeniveauet Komfort.
Komfortdriften fortsættes indtil den indstillede tid udløber eller indtil gentaget tryk
på TIMERBUTTON2.
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1.6 Alarmer og fejlfinding

Fejlfindingsskema
Fejltilstande Kontroller... Afhjælpning
Aggregat er ikke i drift - strømforsyning og for-

sikring.
Manglende strømforsyning eller forsikring.

● Manglende strømforsyning.
● Sprunget sikring.
● HPFI-relæ udkoblet.

Aggregat er ikke i drift - PIR sensor. ● Forsøg at aktiverer PIR-sensor.
Sensor på aggregatet ly-
ser rødt...
Tilslut betjeningspanel el-
ler se webserver.

Uden HMI/Webserver:
Når alarmen (i PIR-sens-
or) lyser rødt er de oftest
forekommende alarmer fil-
terskift eller niveaualarm
for kondensvandet, se
herunder i skemaet.

- alarmårsag via HMI-
betjeningspanel eller
webserver.

● Aflæs alarmnummer og se alarmlisten i EXact
basisvejledning for afhjælpning af fejlen.

● Reset alarm i menu 4 "Nulstil alarmer"

Niveaukontrol for konden-
svand

- vandniveauet i kon-
densbakken.

For anlæg uden kondensvandspumpe:
Hvis alarmen forekommer jævnligt skal det overve-
jes at montere en kondensvandspumpe på anlæg-
get.
For anlæg med kondensvandspumpe:
Hvis niveauet er højt og og der er monteret kon-
dens-vandspumpe på anlægget, kontroller da om
kondens-vandspumpen og afløb fungerer korrekt.

Driftstimetæller på filtre -
det indstillede antal drifts-
timer er overskredet.

- om filtre ser snavsede
ud.

● Udskift snavsede filtre.
● Reset alarm i menu 4 "Nulstil alarmer"
● Nulstil driftdage i menu 3.1.4 eller 8.1 "Filter"

(vælg ja ud for filterskift i menuen)
Se afsnittet "Vedligeholdelse" for yderligere oplys-
ninger om filterskift.

Is i veksler - om der er synligt is på
vekslerne.

Se afsnittet i EXact basisvejledningen om princip-
per for afisning. Overvej om der skal skiftes afi-
sningsmetode.

1.6.1 Afisningsprincip
Bypassspjældet åbner og lukker en større eller mindre udeluftmængde udenom

veksleren, direkte hen til eftervarmefladen. Der vises et "snefnug-symbol" i
HMI-displayet eller på webserveren når VEX'en kører afisning.
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2. Vedligeholdelse og servicering
2.1 Vedligeholdelse

I forbindelse med service og rengøring er det nødvendigt at åbne lågen på VEX'en.

Afbryd strømmen ved at fjerne stikproppen fra stikkontakten før åb-
ning af lågen.

Der er efterløb på op til 5 minutter på ventilatormotorerne.

OBS! Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler eller ridsen-
de/skarpe genstande til rengøring.

2.1.1 VDI 6022
For at sikre en permanent hygiejnisk sikker drift af ventilationssystemet, skal de an-
givne serviceintervaller og foranstaltninger i hygiejne retningslinje VDI 6022 altid
overholdes.
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2.1.2 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 gan-
ge/år

1
gang/år

Filtre Begge filtre bør skifttes samtidig. Filtre udskiftes som
minimum ½ årligt.

X

Anlægget bør rengøres ved filterskift. X
Filterstyr Kontroller at pakninger i filterstyr slutter tæt. X
Pakninger og tætningslister Kontroller at de slutter tæt. X
Ventilatorer og eventuel
varmeflade

Kontroller at ventilatorer løber let. X
Kontroller ventilatorer og eventuel varmeflade for
snavs. Ved rengøring støvsug delene. Se afsnit 2.3.

X

Modstrømsveksler Kontroller veksleren for snavs og støv. X
Rengør veksleren, se afsnittet ang. udtagning og ren-
gøring af vekslere.

X

Kondensbakke Kontroller kondensbakken og rengør med en fugtig
klud.

X

Kondensbakken rengøres mindst en gang årligt. Følg
trin 2 og 3 i "Demontage og montage af modstrøms-
vekslere" for at afmontere kondensbakken i forbindelse
med rengøring.

X

Hvis kondenspumpe er
monteret

Kontroller kondenspumpens funktion og at den sidder
korrekt i kondensbakken.

X

Hvis kondensafløb er etab-
leret

Kontroller at afløbsslangen ikke er tilstoppet. X

Monter kondensbakken igen og kontroller at konden-
spumpen virker og at systemet er tæt, ved at hælde cir-
ka 0,5 liter vand i kondensakken.

Riste ved til- og fraluft Afmonter årligt decorplader foran ristene. Fjern støvet
f.eks. ved støvsugning med brøstehoved.

X

Øvrige indvendige overfla-
der

Støv og snavs inde i anlægget fjernes med støvsuger,
fejes ud med en blød kost eller tørres af med blød klud.
Brug ikke skarpe eller spidse genstande.

X

Udvendige flader Til rengøring af HMI, PIR sensor og anlæggets udven-
dige flader anvendes en blød fnugfri hårdt opvredet
klud.OBS! brug kun rent vand med almindeligt opva-
skemiddel i.

X
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2.2 Udskiftning af filtre

Menu 3.1.4 + menu 8.1 - Filter (overvågning med timetæller)

Generelt Filterskift overvåges af en drifttimetæller og angives i hele dage.

Driftdage:
Advarsel >
Alarm >

Filterskift >
Sidst skiftet:
Dato

3.1.4 Filter
51d
80d

100d

Nej

17-05-2017

Driftdage siden skift Her vises antal driftdage siden sidste filterskift

Advarsel Her indstilles hvor mange driftdage der skal gå, før der udløses en advarsel om
begyndende filtertilsmudsning af udeluft- og fraluftfilter. Fabriksindstillingen er 100
dage.

Alarm Her indstilles hvor mange driftdage der skal gå, før der udløses en alarm for skift
af udeluft- og fraluftfilter. Fabriksindstillingen er 100 dage.

Bemærk Når Advarsel står på det samme antal dage som Alarm vil styringen ikke komme
med en advarsel.

Filterskift Ved filterskift vælg "Ja" herefter gemmes dato for filterskift og drifttimetælleren nul-
stilles.

Menu 8.1 Her kan de samme indstillinger som i menu 3.1.4 foretages.

2.3 Udtagning og rengøring af modstrømsvekslere og varmeflade

2.3.1 Udtagning og rengøring af modstrømsvekslere og varmeflade

Advarsler Afbryd strømmen før lågen åbnes.

Forsigtig håndte-
ring

Modstrømsvekslerens lameller er skrøbelige - undgå at røre ved
lamellerne under håndtering.
OBS! Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler eller
ridsende/skarpe genstande til rengøring.

3004250-2021-09-03 Vedligeholdelse og servicering

10/20



Tip til håndtering

EXHAUSTO anbefaler: Med den vis-
te vaccumløfter lettes håndteringen
af vekslerne betydeligt.

Demontage, rengøring og montage af modstrømsvekslere og varmeflade
Trin Handling Billed
1. Lågen åbnes:

● Åbn altid lågen ved først at
løsne låsebeslagene (1)
som er tættest på væggen,
(ved de bagerste låsebeslag
er der hængselbeslag, som
holder lågen).

● Løsn herefter de forreste
låsebeslag (2) og støt lågen
til den hænger lodret nedad i
beslagene.
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Demontage, rengøring og montage af modstrømsvekslere og varmeflade
Trin Handling Billed
2. Hvis kondenspumpe er monte-

ret på VEX'en:
● Afmontér stikket for niveau-

kontrollen. Stikket er place-
ret til venstre i VEX'en ved
siden af kondensbakken.

● Tryk fikserbeslaget til pum-
pen ned og tag fikserbesla-
get ud.

● Løft kondenspumpen ud af
kondensbakken.
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Demontage, rengøring og montage af modstrømsvekslere og varmeflade
Trin Handling Billed
3. Afmonter kondensbakke:

● Bemærk: Mærk efter i bak-
ken, inden den afmonteres,
om der er kondensvand -
hvis ja, så hav en spand klar
under bakken.

● Løsn de fire skruer der hol-
der kondensbakken, løft
bakken af og tøm den for
evt. vand.

● Hvis der er vand i kondens-
bakken - tørres den af med
en blød klud.
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Demontage, rengøring og montage af modstrømsvekslere og varmeflade
Trin Handling Billed
4. Afmonter veksleren:

● Løsn de to fingerskruer der
holder pladen foran bypass-
spjældet.

● Løsn fingerskruerne på be-
slaget der holder mod-
strømsveksleren.

● Vigtigt! Sørg for at have
godt fat på veksleren inden
beslaget skydes til side
(brug evt. vaccumløfter) -
veksleren kan nu tages ned.

● Selve bypass-spjældet bliver
siddende, mens modstrøms-
vekslerne afmonteres.
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Demontage, rengøring og montage af modstrømsvekslere og varmeflade
Trin Handling Billed
5. Rengøring af modstrømsvek-

sler:
● Rengør veksleren ved spu-

ling (evt. højtryksrenser)
med varmt vand. Maks.
vandtemperatur: 90°C.

● Bemærk lamellerne i veks-
leren er skrøbelige, ret
derfor aldrig vandstrålen
skråt imod lamellerne.

● Efterse pakning, og udskift
hvis den er slidt eller deform.

6. Rengøring af varmeflade og
indvendige dele:

● Støv og snavs inde i anlæg-
get fjernes med støvsuger
eller fejes ud med en blød
kost.
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Demontage, rengøring og montage af modstrømsvekslere og varmeflade
Trin Handling Billed
7. Montage - isæt veksler:

● Veksleren sættes først i
skinnen modsat skydebesla-
get og skubbes på plads.
Herefter kan skydeskinnen
skubbes på plads og spæn-
des samt fingerskruerne på
beslaget der holder mod-
strømsveksleren kan spæn-
des.

Montage - føler Tice:
● Det er vigtigt at kontrollere,

at føleren Tice er placeret
korrekt imellem lamellerne
på veksleren, da føleren el-
lers ikke måler korrekt. Det
er muligt at få hånden ind
bag veksleren ved siden af
indblæsningsventilatoren, så
Tice-følerens placering kan
kontrolleres.

8. Montage afkondenspumpen i
kondensbakken:

● Læg pumpen i kondensbak-
ken og tryk fikserbeslaget på
plads. Se evt. Trin 2.
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Demontage, rengøring og montage af modstrømsvekslere og varmeflade
Trin Handling Billed
9. Montage af kondensbakken:

● Løft kondensbakken op og
monter med 4 skruer.

● Tilslut stikket til niveaukon-
trolleren.

● Vær opmærksom på at af-
løbsslangen fra pumpen ikke
sidder klemt.

10. Montage - når lågen lukkes:
● Træk frem i lågen, så den

holdes ud fra væggen og
spænd de forreste lukkebe-
slag (1), inden de bagerste
(2) spændes.
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2.4 Åbning af delintegreret inspektionsluge

Trin Handling Billed
1. Lågen åbnes:

● Åben altid lågen ved at løsne låsebe-
slagene (1) som er tættest på væg-
gen (ved de bagerste låsebeslag er
der hængselbeslag, som holder lå-
gen).

● Lås herefter de forreste låsebeslag
(2) og støt lågen til den hænger lod-
ret nedad i beslagene.

● Låsebeslagene kræver en special
nøgle.

2. ● Demonter dekorpladerne i begge
gavlender.

● Løft dekorpladen fri af den nederste
støtte og roter den ud i en vinkel på
ca. 35 grader inden den løftes fri af
beslaget.

● Dekorpladerne lægges på en over-
flade der ikke ridser.

3. ● Åben snaplåsen på begge gavlen-
der.
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Trin Handling Billed
4. ● Luk først inspektionslugen ud og op.

● Herefter vippes de to holdere til in-
spektionslugen ud og ned i låserillen,
en i hver side.

5. Rengøring og montage:
● Foretag nødvendig inspektion.
● Fjern støvet f.eks. ved støvsugning

med brøstehoved.
● Luk inspektionslugen og lås de to

snaplåse.
● Monter decorpladerne.

6. Montage - når lågen lukkes:
● Træk frem i lågen, så den holdes ud

fra væggen og spænd de forreste
lukkebeslag (1) inden de bager-
ste(2)spændes.
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