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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 udstyrets
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.

Advarsler

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

Ikke anvendelses-
områder

VEX-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.

Tilisningsovervåg-
ning

Pga. modstrømsvekslerens høje effektivitet er der under visse
driftsforhold risiko for tilisning af veksleren. Sørg for at mod-
strømsveksleren sikres mod tilisning.

Typeskilt På VEX-aggregatets typeskilt kan af-
læses:

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

1
2

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

Bemærk Ved eftermontage af tilbehør fra EXHAUSTO, ajourfør venligst listen på forsi-
den.

Left/right Se defintion af Left/Right i afsnit 1.1 Variantoversigt.
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1. Produktinformation
1.1 Variantoversigt

Elementer Forklaring
Ventilator
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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
LEFT,
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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 VEX-aggregat anvendes til ventilationsopgaver inden for komfortven-
tilation. VEX-aggregatet er konstrueret til loftmontage, og skal anvendes sådan.

Temperaturanvendelsesområdet for aggregatet - se afsnittet "Tekniske data".

Ikke anvendelses-
områder

VEX-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.

Bemærk Hvis VEX-aggregat er forsynet med skydelåger, skal der beregnes plads, så sna-
plåsene på bagsiden kan åbnes (75 mm).
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1.4.1 Pladskrav

VEX320C med
hængslede 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.
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02

1600

Pladskrav, bredde: 1295 mm. (Aggregatets bredde (995 mm.) samt plads til at
åbne tilslutningsboksen (300 mm)).

VEX320C med sky-
delåger

Kabinettet er konstrueret med 2 låger, der enkeltvis kan løsnes og skydes ind under
den anden låge. Nedenstående tegning angiver, hvor meget plads der kræves for
at lågerne kan åbnes og aggregatet serviceres, dvs. filterskift, rengøring, service
m.m.
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1985-2770
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Pladskrav, bredde: 1370 mm. (Aggregatets bredde (995 mm.) samt plads til at
åbne tilslutningsboksen (300 mm) og åbne spændbeslag på bagsiden (75 mm)).

Se også ● afsnittet "Hovedmål for VEX320C" 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
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1.4.3 Krav til kanalsystemet

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

Kanaltilslutning et er muligt at montere kanalbøjninger umiddelbart efter aggregatet, idet luften i
studsen har en ensartet lav hastighedsprofil, hvilket giver et forsvindende lille sy-
stemtryktab.

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.

1.5 Beskrivelse

1.5.1 VEX-aggregatets opbygning
Nedenstående tegninger viser en oversigt over VEX-aggregatets opbygning. Tegnin-
gen nederst viser en VEX med skydelåger.
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Pos.nr. Del Funktion
1 Bypassmotor Åbner/lukker bypassspjæld
2 Klemmerække Tilslutning af ventilationskomponenter
3 Tilslutningsboks Tilslutning af spænding og diverse tilbehør
4 Ophængsbeslag Beslag til fastgørelse mod loft
5 Fraluftventilator Bortskaffer den "brugte" luft
6 Filter for tilluft Filtrerer tilluften
7 Modstrømsveksler Modstrømsveksler(e) i aluminium
8 Bypasskanal Leder luften uden om modstrømsvarmeveksle-

ren
9 Bypassspjæld Bypassspjæld, der giver mulighed for tempera-

turregulering
10 Filter for fraluft Filtrerer fraluften
11 Tilluftventilator Blæser luft ind i rummet
13 Låge Skydelåge/hængslet låge for inspektion, rengø-

ring og service
14 Kondensbakke Opsamler og leder kondensvandet fra mod-

strømsveksler til kondensafløb
15 Studs for kondensafløb Udleder kondensvand fra aggregatets kondens-

bakke
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1.5.2 VEX-aggregatets bestanddele

Kabinettet Kabinettet er opbygget af aluzinkplade udvendigt og indvendigt. Kabinettet er iso-
leret med 50 mm mineraluld.

Ventilatorer Aggregatet har to centrifugalventilatorer med bagudkrummede skovle 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 tilluftsiden.

Kondensafløb Kondensafløbet sidder på VEX-aggregatets låge (se tegningen tidligere i dette af-
snit). Kondensbakken er placeret indvendigt i lågen.

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

1.6 Hovedmål

1.6.1 VEX320C, generelle mål
Følgende mål gælder for både VEX320C med hængslede låger og med skydelåger:

VEX320C, Left
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Højdemål, hængslet låge: 440 mm
Højdemål, skydelåge: 540 mm
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Set ovenfra:
VEX320C, Left
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VEX320C, Right
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Højdemål, hængslet låge: 440 mm
Højdemål, skydelåge: 540 mm

3004206-2016-02-16 Produktinformation

12/36



Set oppefra,
VEX320C Right
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Afkast 1,2 Set ovenfra
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1.6.2 Målskitser, låger

Målskitse, hængsle-
de låger

Følgende tegning gælder for både Left- og Right-model:
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Målskitse, skydelå-
ger

Følgende tegning gælder for både Left- og Right-model:
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2. Håndtering
2.1 Udpakning

Leverance Leverancen består af:
● VEX-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 VEX-aggregatet ned

2

1 RD
12

98
7-

01

Bemærk Når plasten er fjernet skal VEX-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

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

2.1.1 Vægt
VEX-aggregatet vejer 131 kg.

2.2 Transport

Transport Transporter VEX-aggregatet på engangspallen. Løft ikke i aggregatets studse eller
tilslutningsboks.
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2.2.1 Passage gennem åbninger

VEX-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
VEX320C (hængslede låger) 1505 mm 1000 mm 440 mm
VEX320C (skydelåger) 1505 mm 1000 mm 540 mm

2.2.2 Indtransport med reduceret vægt

Vægtreducering Det er muligt at reducere aggregatetsvægt under transport ved at demontere låger,
ventilatorer og modstrømsveksler. I tabellen nedenfor ses det, hvor meget vægten
kan reduceres ved at demontere de enkelte dele.

Dele Vægte, VEX320C-1 Vægte, VEX320C-2
Ventilator, 2 stk. à 5,0 kg = 10 kg 6,5 kg = 13 kg
Modstrømsveksler, 1 stk. à 14,5 kg 14,5 kg
Låger, 2 stk. à 14,5 kg = 29 kg 14,5 kg = 29 kg
Totalvægt, VEX320 128 kg 131 kg

Demontage Se afsnittet "Vedligeholdelse" for anvisning på demontage af låger, ventilatorer og
modstrømsveksler samt udtagning af filter.
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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 VEX-aggregatet ophænges vandret eller med fald
mod kondensafløbet, da det har betydning for opsamling og af-
ledning af kondensvand.

Samlingstegning

RD
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03

1

2+3Ø 8,5

Pos. Antal Beskrivelse Medleveret
1 4 Ophængsbeslag (varmegalvaniseret fladjern), Ø8,5

huller
Ja

2 12 Skrue M8 (rustfast stål) Ja
3 12 Skive Ø8 (rustfast stål) Ja

Montage
Trin Handling

1 Montér ophængsbeslag på aggregat.
2 Fastgør aggregatet til loftet efter forskrifter fra den projektansvarlige.
3 Kontroller at aggregatet hænger vandret eller har fald mod kondensafløbet.
4 Rengør og støvsug VEX-aggregatet for metalspåner osv.
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3.1.2 Isolering vha. selvklæbende skumliste

Gælder kun for VEX
med hængslede lå-
ger

For at sikre, at VEX'ens låger kan åbnes, skal den medleverede selvklæbende
skumliste monteres på kanalen nærmest VEX'en. (Se tegning).

Trin Handling Illustration
1 Klip skumlisten i 4 styk-

ker à 1000 mm

R
D

12
98

9-
02

122 Aftag beskyttelsespapi-
ret på bagsiden af
skumlisten

3 Læg skumlisten på ka-
nalen som vist på teg-
ning (1)

4 Isoler kanalen (2) hen til
den selvklæbende
skumliste

3.2 Kondensafledning

Før kondensafløbet til gulvafløb eller lignende. Kondensafløbet
skal forsynes med vandlås - se nedenfor.

Risiko for frost Ved risiko for frost: Isoler kondensafløbet og hold det frostfrit,
eventuelt med et varmekabel.

Vandlås På nedenstående tegning ses eksempler på, hvordan afledning fra kondensudløb
kan etableres samt de korrekte mål for vandlås. Benyt HC-rør (HT, DN32, DIN4102)

50
30

min. 500mm

RD
12

95
9-

03

Bemærk Kondensafløbet skal demonteres før lågen kan åbnes. Derfor skal rørføringen mu-
liggøre, at HC-røret kan trækkes ud af kondensudløbet.
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4. El-installation
4.1 El-installation

Se den vedlagte vejledning "El-installationsguide til VEX320CX/-330CX/330HX for an-
den automatik".

El-installationsguide
til VEX320CX/330CX/330HX
for anden automatik

ON

El-installation.....................................................Kapitel 1 + 2

Original brugsanvisning

2012-12-05 El-installationsguide til VEX320-330CX

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34
Fax +45 65 66 11 10
exhausto@exhausto.dk
www.exhausto.dk
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5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering
5.1 Vedligeholdelse

I forbindelse med service og rengøring er det nødvendigt at åbne VEX-aggregatets
låger.

Afbryd strømmen på forsyningsadskilleren før åbning af låge.

5.1.1 VEX300C med hængslede låger

Sådan åbnes VEX
med hængslet låge
(V300CDHS)

1

RD
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0-

03

2

3

3

4
   

Trin (nr. se tegning) Handling
1 Demonter kondensafløb
2 Skru boltene ud af lågerne (M8-bolte, bit: NV 6 mm):
3 Åben lågerne
4 Hvis det ønskes, kan lågerne aftages ved at skrue hængs-

elsbeslagene af

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

3004206-2016-02-16 Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

20/36



5.1.2 VEX300C med skydelåger

Sådan åbnes VEX
med skydelåge
(V300CDRS)

Hvis Så
VEX-aggregatet skal åbnes
for filterskift

● demonter først den ene låge, læg den på sky-
debeslag og skyd den ind under den anden
låge

● foretag servicering og montér lågen
● gentag med den anden låge

VEX-aggregatet skal åbnes
for rengøring af motor
VEX-aggregatet skal åbnes
for kontrol og inspektion
VEX-aggregatet skal åbnes
for udtagning af modstrøms-
veksler

skal begge låger demonteres og enten
● løftes ud over endestop og tages ned eller
● nedtages ved at demontere glideskinne

Pas på ikke at skubbe lågen for langt
ud over endestoppet, så den falder
ned

1
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Trin
(nr. se tegning)

Handling

1 Demonter kondensafløb
2 Skru boltene ud af lågerne (M8-bolte, bit: NV 6 mm)
3 Åben hurtigspænderbeslag (2 stk. pr. låge)
4 Læg lågen ned på skinnen og skub den til side eller træk den

ud
5 Demonter glideskinne (kun nødvendigt hvis lågen/lågerne skal

nedtages og ikke kan trækkes ud over endestoppet).
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5.1.3 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

*Filtre Benyt udelukkende originale filtre

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

● Eurovent-certificeringen er kun gyldig, når der anvendes originale filtre.
● Brug af uoriginale filtre kan medføre lækageproblemer i VEX'en 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

VEX320/330 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.
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Sådan skiftes filtre
Trin Handling Illustration
1 Skru de 6 fingerskruer ud af

filterlåget og løft filterlåget
ned

2 Skru fingerskruen, der hol-
der filteret, ud

3 Træk filteret ud, læg det i en plastpose og luk posen tæt.
Sørg for bortskaffelse ift. lokale regler for renovation

4 Støvsug kabinettet
5 Inspicer tætningslister for skader, før nyt filter sættes i

5.3.2 Servicering og rengøring af motor
Afbryd strømmen på forsyningsadskilleren før lågerne åbnes.
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Sådan serviceres
motor Trin Handling Illustration

1 Skru de to møtrikker ud
Pas på, motoren
er nu fri af
VEX'en

2 Nu kan motorsektionen
tages ud, vendes og fast-
gøres med møtrikkerne.

Der er nu adgang til rengø-
ring af ventilatorhjul.

3 Rengør ventilatorhjulet :
● ved støvsugning
● ved aftørring med klud opvredet i sæbevand

Bemærk: Alle skovlene på ventilatorhjulet skal rengøres omhyggeligt for at
undgå ubalance

4 Efter rengøring: Kontroller at VEX-aggregatet kører vibrationsfrit

5.3.3 Udtagning og rengøring af modstrømsvekslere

Advarsler Afbryd strømmen på forsyningsadskilleren, før lågerne åbnes.

Pas på, modstrømsveksleren er tung - vægt 14,5 kg
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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.

Trin Handling Illustration
1. Fjern skinne med lågepakning

ved at trække den ud på mid-
ten, så den buer

2. I bypasskanal:

Drej de to spændekryds ca. 7
omgange, så modstrøms-
veksleren løsnes

3. Løsn fingerskruerne på besla-
get, der holder modstrøms-
veksleren
Skyd beslaget til side og ned
(følg sporet i beslaget)
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Trin Handling Illustration
4. Veksleren er nu fri og kan tag-

es ned

Bemærk: Hvis veksleren skal skiftes, skal der monteres ny pakning på den nye veksler.

Sådan rengøres
modstrømsveksler-
ne

Trin Handling
1. Rengør veksleren ved spuling (evt. højtryksrenser) med varmt vand. Maks.

vandtemperatur: 90°C.
2. Efterse pakning, og udskift den, hvis den er slidt eller deform

Sådan isættes mod-
strømsvekslerne Trin Handling

1. Isæt veksleren med pakning bort fra automatikboks
2. Skyd beslaget tilbage og op, og skru det på plads med fingerskruerne (må

ikke strammes til, for så kan veksleren ikke spændes fast)
3. Drej spændkryds (7 omgange mod uret)
4. Stram beslaget med fingerskruerne (nævnt under punkt 2)

5.3.4 Rengøring af varmeflader

Sådan rengøres el-
varmeflade Trin Handling

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

Sådan rengøres
vandvarmeflade Trin Handling

1 Afbryd strømmen til aggregatet på forsyningsadskilleren
2 Børst og støvsug varmefladen
3 Rengør evt. med sæbevand
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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]

Placering af måle-
punkter

Målepunkternes placering fremgår af tegningen:
Bemærk: Måleslangerne er trukket op i automatikboksen (300C) +
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Trykkurver

Tilluft: Luftmængdediagram for tilluft
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Fraluft: Luftmængdediagram for fraluft
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6. Tekniske data
6.1 Vægt, korrosionsklasse, temperaturområder etc.

Vægt
Låger 2 stk. à 14,5 kg
Modstrømsveksler 1 stk. à 14,5 kg
Motorsektion, Type 1
Motorsektion, Type 2

2 stk. à 5,0 kg
2 stk. à 6,5 kg

Totalvægt, motortype 1
Totalvægt, motortype 2

128,0 kg
131,0 kg

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

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

Temperaturangivelserne er afhængige af installation, luftfugtighed, luftmængde, ba-
lance mellem luftmængderne, kanalføring, isolering og rumtemperatur. Ved anven-
delse af forvarmeflade kan den dimensionerende omgivelsestemperatur reduceres.

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

Filterdata, VEX320C

Data Enhed VEX320-1 VEX320-2
M5 F7 M5 F7

Mål: h x b, 1 stk. pr. luft-
retning

mm 345 x 330 345 x 330 345 x 330 345 x 330

Kompaktfilterets tyk-
kelse

mm 48 48 48 48

Filterareal m2 0,8 1,9 0,8 1,9

Filterklasse M5 F7 M5 F7
Udskilningsgrad iht.
EN779

% 96 > 99 96 > 99

Virkningsgrad % 45 85 45 85
Volumenstrøm m³/h 700 700 1100 1100
Begyndelsestrykfald Pa 75 110 130 160
Anbefalet sluttrykfald v.
norm. volumenstrøm

Pa 175 210 230 250

Temperaturbestandigt
til

°C 70 70 70 70

AHU n° 10.12.505
Range: VEX100/200/320-360

EUROVENT certificeringen er kun gyldig ved anvendelse af originale filtre. Se mere
om originale filtre under afsnittet "Vedligeholdelse".
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6.3 Kapacitetsdiagram

6.3.1 Kapacitetsdiagram, VEX320C-1

Kapacitetskurve med M5-filtre

SFP-kurve (J/m  )

Arbejdslinier

A: Tryktabstillæg ved F7-filtre
B: Tryktabstillæg ved køle-/varmeflade 

3
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6.3.2 Kapacitetsdiagram, VEX320C-2

Kapacitetskurve med M5-filtre

SFP-kurve (J/m  )

Arbejdslinier

A: Tryktabstillæg ved F7-filtre
B: Tryktabstillæg ved køle-/varmeflade 

3

6.4 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 VEX-
vejledningen og af typeskiltet på VEX'en.

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