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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
VEX-aggregat. For medfølgende tilbehør og ekstra udstyr henvises der til udsty-
rets egen produktvejledning.

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

Ikke anvendelses-
områder

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

Advarsler:

Opstart Aggregatet må først startes op når det er fuldt monteret med låge
og kanaltilslutninger.

Åbning af aggregat Åbn ikke servicelågen, før strømmen er afbrudt (fjern stikket fra
stikkontakten) og ventilatorerne er stoppet.

Kanalafslutning i
mur

R
D

13
17

5-
01

Monter fast beskyttelsesnet på afkast- og udeluftstilslutningen
med en maskevidde på højst 20 mm. Anvend f.eks. EXHAUSTO
ydervægsriste.

Typeskilt På VEX-aggregatets typeskilt kan af-
læses:

● hvilken VEX-variant (1) aggrega-
tet er

● aggregatets produktionsordrenr.
(2)

1
2

Bemærk Hav produktionsnummeret parat ved alle henvendelser til EXHAUSTO om
produktet.
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Bemærk Find den nyeste version af publikationen via søgning på ordrenummeret på EX-
HAUSTO's hjemmeside under Downloads

Tilluft/fraluft I denne vejledning anvendes betegnelserne:
● 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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1. Produktinformation
1.1 Placering i rum

1.1.1 Bedste placering
Aggregatet bør så vidt det er muligt placeres midt på væggen.

Undgå at placere VEX308 på langsiden i smalle rum.

1.1.2 Pladskrav

R
D
13
14
7-
01

Skitsen angiver hvor meget plads der kræves under aggregatet for at lågen kan
åbnes og aggregatet serviceres. Målene på siderne af aggregatet angiver mini-
mums frirum der skal være, for at opnå optimale serviceforhold.
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D
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1.2 Anvendelse

Komfortventilation EXHAUSTO's VEX308 aggregat anvendes til komfortventilation i frostfrie enkelt-
rums-lokaler. VEX-aggregatet er konstrueret til ophængning på en væg eller som
loftmontage, og skal anvendes sådan.

Temperaturområdet for anvendelse af aggregatet - se afsnittet "Tekniske data".

1.3 Betegnelser i vejledning

1.3.1 Principskitse

Med indbygget
vandvarmeflade,
HCW (set ovenfra)
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Med indbygget el-
varmeflade, HCE
(set ovenfra)

Komponent Funktion Standard/tilbe-
hør

HE30802E Elvarmeflade Tilbehør
HW308SE/
HW308LE

Vandvarmeflade Tilbehør

M1 Fraluft/afkast motor Standard
M2 Udeluft/tilluft motor Standard
BP1 Bypassmotor Standard
TE11 Temperaturføler, fraluft Standard
TE12 Temperaturføler, afkast Standard
TE21 Temperaturføler, udeluft Standard
TE22 Temperaturføler, tilluft Standard
Tice Temperaturføler for is detektering i veksler Standard

LSR Lukkespjæld med spring return, udeluft Tilbehør
(Standard for
HCW)

Automatisk overtryksspjæld for vandret af-
kast

Standard

LS (A) Lukkespjæld afkast v. lodret afkast Tilbehør
TSA70 Overhedning, elvarmeflade (automatisk re-

set)
Tilbehør

TSA90 Overhedning, elvarmeflade (manuelt reset
i HMI/Webserver)

Tilbehør

PIRB Bevægelsessensor, indbygget Tilbehør
CO2B CO2-sensor, indbygget Tilbehør
RHB Fugtføler, indbygget Tilbehør
SM Røgdetektor Tilbehør
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1.4 Beskrivelse

1.4.1 VEX-aggregatets opbygning
Nedenstående tegning viser en oversigt over VEX-aggregatets opbygning. Detaljer
for HCW og HCE er set nedefra:

ECHWCH

3

2

1
4

R
D
13
19
8-
03

7 9

131517

65 8 10

11

121416

Pos. Del Funktion
1 Vandventil
2 Motor for vandventil
3 Udluftningsventil Udluftning af vandsystem
4 MHCE Styring for elvarmeflade
5 Loftbeslag Beslag til fastgørelse i loft
6 Filter for udeluft Filtrerer udeluften
7 Ventilatorenhed For ude-/tilluften
8 Bevægelsessensor,

PIRB
Bevægelsessensor
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Pos. Del Funktion
9 CO2-sensor eller Fugt-

sensor, RHB
Sensorer for behovsstyring

10 Filter for fraluft Filtrerer fraluften
11 Stik Tilslutning for HMI-servicekabel
12 Automatik, klemrække Styring, tilslutning af diverse tilbehør
13 Ventilatorenhed For fraluft/afkastluft
14 Føringsvej for konden-

safløb (vægmonteret
aggregat)

Anvendes ved etablering af kondensafløb

15 Kondensbakke Opsamler kondensvandet fra modstrømsveksler-
ne. Leder eventuelt kondensvandet via konden-
svandspumpe (tilvalg/tilbehør).

16 Røgmelder Røgmelder monteret i udeluften
17 Modstrømsveksler 2 stk modstrømsvekslere i aluminium

1.4.2 VEX-aggregatets dele og materialer

Kabinettet Kabinettet er opbygget af aluzinkplade udvendigt. Kabinettet er isoleret med 20
mm støjdæmpende materiale.

Ventilatorer Aggregatet har to centrifugalventilatorer med EC-motorer for hhv. fraluft og tilluft.

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 udeluftsiden, hhv. ePM10 60%
og ePM1 55%filter.

Kondensafløb Kondensbakken er placeret under modstrømsvekslerne. Der er kun kondensafløb
fra kondensbakken, hvis en kondenspumpe er tilkøbt. Se evt. afsnit om tilslutning
af kondensafløb.

Bypass-spjæld Aggregatet har et trinløst regulerende bypass-spjæld til brug ved temperaturregu-
lering samt ved afisning af modstrømsvekslerne under drift. Se drifts- og service-
vejledningen for nærmere beskrivelse af afisning.
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1.5 Hovedmål

Montage under loft - synligt
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1.5.1 Montage delintegreret - i loft
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2. Montage
2.1 Udpakning

Standard leverance ● VEX308 aggregat
● Decorplader separat indpakket
● Vægbeslag formonteret på VEX'en (tilbehør for nogle modeller)
● Loftbeslag, løst medleveret

Eventuelt medleve-
ret tilbehør

Se oplysninger om medleveret tilbehør på forsiden af denne vejledning.

2.2 Væghængt montage (tilbehør på nogle modeller)

2.2.1 Krav til væg

R
D
13
17
3-
01

Ved montage på væg kræves det, at væggen er:
● plan
● svingningsdød
● i lod (max. 4 mm pr. meter)
● af et materiale så aggregatet kan fastgøres forsvarligt

2.2.2 Anvisninger og advarsler

Dimensionering Fastgørelse af aggregatet til væg skal dimensioneres ud fra ag-
gregatets vægt. Fastgørelsen skal udføres iht. forskrifter fra den
projektansvarlige.
Ved vægmontage bør de to forreste loftbeslag også anvendes.

Ophængning Aggregatet skal ophænges, så lågen vender mod gulv. Aggrega-
tet må ikke placeres på anden måde.

Decorpladerne skal fastgøres med de medleverede skruer.

Vægmontage trin for trin

R
D
13
17
3-
01

Se den vedlagte installationsguide (3004368).

Trin 1-11 Handling
1 Afmonter vægbeslaget på VEX'en da det skal bruges som bore-

skabelon.
2 Sørg for at skabelonen holdes i vatter og afmærk huller for vægbe-

slag, samt huller for kanaler.
3 Bor alle markerede huller. Montagemetode, hulstørrelser mv. af-

hænger af murens materiale. Huller for studse i muren skal laves
med et fald på 1 - 2 % ud mod det fri for at undgå at slagregn og
evt. kondensvand løber ind i VEX'en.

4 Monter og isoler kanalgennemføringerne i muren.

3004246-2021-05-07 Montage

12/24



Trin 1-11 Handling
5 Monter kanalriste på ydersiden.
6 Monter vægbeslag på væggen.
7

RD
13
27
0_
01

Løft VEX'en op på plads med relevant løfteudstyr (f.eks. en el-sta-
bler), beskyt lågen mod ridser f.eks. med et stykke pap mellem lå-
ge og løfteudstyret. Se aggregatets vægt under afsnittet de tekni-
ske data.

8 Kontroller at VEX'en er i vatter og spænd dernæst alle bolte i væg-
beslag. Fastgør også VEX'en i de forreste loftbeslag.

9 Tilslut kondensafløb, hvis kondenspumpe er monteret i kondens-
bakken. Se afsnittet "Tilslutning af kondensafløb".

10

Monter decorplader:
● Hægt decorpladen på foroven på de sorte beslag
● Tryk let pladen på plads
● Skru skruerne i beslaget nede fra på decorpladen - Vigtigt af

sikkerhedshensyn!
11 Tilslut stik i stikkontakten, se afsnittet om el-installation.

Bemærk Væg skabelonens mål passer når den er skubbet helt op mod loftet.

2.3 Lofthængt montage

2.3.1 Krav til loft

R
D
13
17
6-
01

Ved ophængning af aggregatet kræves det, at loftet er:
● plant
● svingningsdødt
● vandret
● konstrueret så det kan bære aggregatets vægt

2.3.2 Anvisninger og advarsler

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

Ophængning Aggregatet skal ophænges, så lågen vender mod gulv. Aggrega-
tet må ikke placeres på anden måde.

Decorpladerne skal fastgøres med de medleverede skruer.
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2.3.3 Loftmontage trin for trin

R
D
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Se den vedlagte installationsguide (3004368).

Trin 1-14 Handling
1*) Åben lågen og afmonter afkastventilatoren.

2*) Vend afkastventilatoren med afkastet mod toppen af VEX'en og
spænd den fast. Drej luftledeplade på ventilatoren 60°.

3 Monter lågen og vend aggregatet så det ligger på lågen (beskyt lå-
gen mod ridser f.eks. med pap mellem låge og underlag)

4*) Flyt de to studse til toppen af VEX'en, ved at bytte studsene bag
på VEX'en med dækpladerne på toppen af VEX'en.

5 Mål op på loftet til midten af hvor VEX'en skal placeres, og afmærk
punktet.

6 Afmærk huller for loftbeslag, samt huller for kanaler.
7 Bor alle de markerede huller. Montagemetode, hulstørrelser mv. af-

hænger af loftets materiale.
8 Monter og isoler kanalgennemføringerne i loft.
9 Monter taghætter på taget.

10

RD
13
27
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Løft VEX'en op på plads med relevant løfteudstyr (f.eks. en el-sta-
bler), beskyt lågen mod ridser f.eks. med et stykke pap mellem lå-
ge og løfteudstyret. Se aggregatets vægt under afsnittet de tekni-
ske data.

11 Kontroller at VEX'en er i vatter og spænd herefter aggregatet fast
ved hjælp af alle loftbeslag.

12 Tilslut kondensafløb, hvis kondenspumpe er monteret i kondens-
bakken. Se afsnittet "Tilslutning af kondensafløb".

13

Monter decorplader:
● Hægt decorpladen på foroven på de sorte beslag
● Tryk let pladen på plads
● Skru skruerne i beslaget nede fra på decorpladen - Vigtigt af

sikkerhedshensyn!
14 Tilslut stik i stikkontakten, se afsnittet om el-installation.

*) Udføres i tilfælde hvor VEX'en ikke er bestilt med afkast/udeluft tilslutning via
loftet. 

2.4 Delintegreret montage

Montage Montage af den delintegrerede VEX udføres som beskrevet i afsnit 2.2 og 2.3.

Adgang til automa-
tik

Ved montagen skal der sikres adgang til automatikken. EXHAUSTO anbefaler at
der er en demonterbar del af loftet ud for automatikken.

Bemærk Den delintegrede VEX suger lidt luft over det nedhængte loft, hvilket kan medføre
at filteret tilsmudses hurtigere end normalt. EXHAUSTO anbefaler at der laves 10
mm luft mellem kabinettet og det nedhængte loft.
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2.5 Tilslutning af kondensafløb

2.5.1 Føringsveje for kondensafløb (hvis kondensvandspumpe er monteret)

Væghængt VEX Kondensafløbet er for væghængte aggregater placeret med afløbet ud gennem
afkastkanalen.

Lofthængt VEX For lofthængte aggregater etableres kondensafløbet via de interne føringsveje
(gummityller) ud af aggregatet og til afløb.

Gennemføringerne i aggregatet skal udføres så de stadig er luft-
tætte.

Kondensvandspum-
pe (tilvalg/tilbehør)

For tekniske data se sidste afsnit.

2.6 Tilslutning af vandvarmeflade (tilvalg)

2.6.1 Vandtilslutning

Ventiler på vandtil-
slutning

Det anbefales, at der monteres afspærringsventiler på begge vandtilslutninger, så
der kan afbrydes for flowet i forbindelse med service.

Dimensionering af ventiler og rør m.v. samt tilslutning af vand-
varmefladen skal altid udføres af autoriseret personale iht. gæl-
dende love og regler.

Placering af udluft-
ningsventil i VEX

Se positionstegning for placering af intern udluftningsventil.

Automatisk udluft-
ningsventil

Hvis vandtilslutningen er udført med lodret stigende rør, så varmefladen i VEX308
er det højeste punkt på rørsystemet, anbefales det at montere en automatisk ud-
luftningsventil på det højeste sted på frem- og returløbsrørene.
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3. Elinstallation
3.1 Forsyningsspænding og forsikring

3.1.1 Placering af stikkontakt
Forsyningskablet er monteret med en stikprop for 230V og kan derfor tilsluttes en
stikkontakt.

Anbring stikkontakten for forsyningsspændingen i umiddelbar nær-
hed af VEX-aggregatet og gerne uden for almindelig rækkevidde i for-
hold til brugerne af lokalet.

Maksimal optaget effekt

VEX... Maksimal optaget effekt
uden varmeflade 575W - (2,5A)
med vandvarmeflade 575W - (2,5A)
med elvarmeflade 2975W - (12,9A)

Forsikring Installationen skal forsikres med max. 16A.

Adapter til stikprop Der er medleveret en adapter til stikproppen, som skal monteres inden tilslutning
af stikprop i stikkontakten.

3.1.2 Fast installation
Hvis stikket klippes af og kablet monteres i en fast installation, skal
der etableres en forsyningsadskiller i forbindelse med installationen.

En fast installation skal udføres af en autoriseret el-installatør.
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4. Tekniske data
4.1 Vægt, korrosionsklasse, temperaturområder ect.

Vægt
Låge 25,5 kg
Modstrømsveksler 2 stk. à 11 kg
Motorsektion 2 stk. à 6,0 kg
Totalvægt 184,5 kg (inkl. HW308SE)
Delintegreret 203,0 kg (inkl. HW308SE)

Korrosionsklasse,
kabinet Korrosionsklasse Korrosionsklasse C4 i.h.t. EN ISO12944-2

Temperaturområder
Udelufttemperatur -40 - +40°C
Omgivelsestemperatur (drift) -30 - +40ºC
Omgivelsestemperatur uden drift (lagring, transport) -40 - +60ºC

Temperaturangivelserne er afhængige af installation, luftfugtighed, luftmængde,
balance mellem luftmængderne, kanalføring, isolering og rumtemperatur. Ved an-
vendelse af forvarmeflade kan den dimensionerende omgivelsestemperatur redu-
ceres.

Ved temperaturer under -25ºC anbefales det at anvende et termostatstyret varme-
legeme i automatikboksen.

4.2 Eldata for aggregat uden varmeflade

Spænding 1 x 230 V+N+PE
Maksimal effekt 575 W
Maksimalt strømforbrug 2,5 A

4.3 Data for aggregat med varmeflade

4.3.1 Elvarmeflade

Eldata for VEX med
elvarmeflade
HE30802E

Spænding 1 x 230 V+N+PE
Maksimal effekt, HE30802E 2975 W
Maksimalt strømforbrug 12,9 A
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Data, termosikring
Termosikring, TSA70 70 °C
Termosikring, TSA90 90 °C
Kontakt type NC (Normally closed)
Maksimal belastning 1,6 A @ 24 V DC

Bemærk Motorer og varmeflader må ikke brydes/sluttes via OH70 og OH90.

4.3.2 Vandvarmeflader

Eldata for VEX med
vandvarmeflade
HCW

Spænding 1 x 230 V+N+PE
Maksimal effekt 575 W
Maksimalt strømforbrug 2,5 A

Vandvarmeflade da-
ta Data HCW SMALL HCW LARGE

Prøvetryk 3000 kPa 3000 kPa
Maks. arbejdstryk 1000 kPa 1000 kPa
Antal rørrækker 1 2
Antal kredse 1 1
Face mål (HxB) 0,140 x 0,960 0,140 x 0,960
Tilslutningsdimension DN15 (½") DN15 (½")
Lamelafstand 1,6 mm 2,1 mm
Vægt uden væske 6,9 kg 7,7 kg
Vandindhold 0,6 liter 1,1 liter
Tilladelig medietemperatur 5...95°C 5...95°C

Ydelse, KVS mv.

Flade størrelse Luftmængde Udetemp./RH Ydelse Tillufttemp. qw ΔPflade KVS

(m3/h) / (l/s) (°C/%) (kW) (°C) (l/h) (kPa)
HCW SMALL 750/208 -12/80 1,4 21 56 0,2 0,63

750/208 -20/85 1,7 21 72 0,3 0,63
400/111 -12/80 0,7 22 31 0,1 0,63
400/111 -20/85 0,8 21 33 0,1 0,63

HCW LARGE 750/208 -12/80 3,0 28 131 1,3 0,63
750/208 -20/85 3,3 27 143 1,6 0,63
400/111 -12/80 1,8 30 77 0,5 0,63
400/111 -20/85 1,9 30 84 0,6 0,63

Forudsætning: Vandets fremløbstemperatur tF= 50°C og ΔT = 20K.
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4.3.3 Motorventil MVM

Ventil KVS 0,63
Prøvetryk 1600 kPa
Maks. differenstryk 200 kPa
Tilladelig medietemperatur 5...110°C
Ventilen vil stå permanent åben, hvis differenstrykket er over 200 kPa

Motor KVS 0,63
Tilladelig omgivelsestemperatur -30...50°C
Kapslingsklasse, ifølge IEC IP40
Åben/lukketid 34 s
Forsyning (50/60Hz, AC/DC) 24VAC ±20%

24VDC ±20%
Regulering 0 - 10VDC

4.4 Kondensvandspumpe

Kondensvandspum-
pe Maksimalt strømforbrug 16W

Maksimal løftehøjde 5,0m
Slangedimension Ø4/Ø8 mm

4.5 Kompaktfiltre

Filterdata, VEX308,
Kompaktfiler i hen-
hold til ISO16890

Data Enhed VEX308
Fraluft

(ePM10 60%)
Coarse 60% Tilluft (ePM1

55%)
Mål: h x b, 1
stk. pr. luftret-
ning

mm
395 x 350 470 x 445 455 x 445

Kompaktfilte-
rets tykkelse

mm 48 10 48

Filterareal m2 0,6 0,18 2,7
Temperatur-
bestandigt til

°C 70 100 70
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4.6 Kapacitetsdiagram og diagram for specifikt elforbrug

4.6.1 Kapacitetsdiagram

Aflæs styrespæn-
ding

2.3 MC parametre

Tilluft:            
Maksimum
Setpunkt
Minimum

Fraluft:
Maksimum
Setpunkt
Minimum

10.0V
5.6V
1.4V

10.0V
5.6V
1.4V

Når der tilsluttes et EXact betjeningspanel (HMI) til VEX-aggregatet, så kan styre-
spændingen aflæses i menu 2.3 og derved give en rimelig aflæsning af luftmæng-
den i diagrammet. Forudsætning : 850 m3/h ved 45 Pa.

1) Synligt aggregat max. 850 m3/h
2) Delintegreret aggregat max. 800 m3/h
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4.6.2 Kapacitetsdiagram - montage på "kanalsystem"

1) Synligt aggregat max. 850 m3/h
2) Delintegreret aggregat max. 800 m3/h
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4.6.3 Specifikt elforbrug, SFP

1) Synligt aggregat max. 850 m3/h
2) Delintegreret aggregat max. 800 m3/h
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