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Introduktion 
Overblik 

 

 

Introduktion Dette er brugervejledningen for boligventilationsaggregaterne VEX34DV fra EXHAUSTO.
Indholdsfortegnelsen nedenfor giver et overblik over vejledningens afsnit. 
 

Serienummer For fremtidige henvendelser om fx reservedele beder vi dig notere det nøjagtige serie-
nummer på aggregatet her: ______________________ 
Denne vejledning dækker aggregater med serienumre lig med eller højere end: 
1201091250905 
 

Advarsel Strømmen må ikke tilsluttes før kanalsystemet er monteret. 
Ventilationsaggregatet må ikke benyttes til at udtørre nybyggede huse, under opførelse 
eller umiddelbart herefter. 
Kanalerne skal være blændet af, og aggregatet må ikke blive sluttet til disse, før boligen
er indflytningsklar, hvilket vil sige rengjort og udtørret. Dette er for at forhindre, at 
byggestøv og kondensvand aflejres i kanalsystemet og ventilationsaggregatet med risi-
ko for hygiejnegener på et senere tidspunkt. 
Hvis ikke dette overholdes bortfalder garantien på aggregatet, og enhver form for ser-
vice vil blive udført på kundens regning. 

 

Vigtigt Følg anvisningerne i installationsvejledningen før aggregatet tages i brug! 
 

Indhold Følgende afsnit indgår i vejledningen: 
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Generel information 
 

 

Introduktion Dette afsnit giver de generelle informationer omkring vejledningen og aggregatet. 
 

Vejledningens va-
renummer 

Denne vejledning har varenummer 3004972. 

 

Målgruppe Brugervejledningens målgruppe er den daglige bruger. 
 

Copyright Kopiering af brugervejledningen eller dele af den er ikke tilladt uden en skriftlig tilladel-
se fra EXHAUSTO A/S. 
 

Forbehold EXHAUSTO A/S forbeholder sig retten til til hver en tid at foretage ændringer og forbed-
ringer på produktet og i brugervejledningen uden forudgående meddelelse eller forplig-
telser. 
 

EU overensstem-
melseserklæring 

 

EXHAUSTO A/S erklærer på eget ansvar, at følgende produkt: 
352425 VEX34DV 
som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende direktiver: 
2006/42/EC Maskinsikkerhed 
2006/95/EC LVC-direktiv (lavvolt) 
2004/108/EC EMC-direktiv 
2002/95/EC RoHS-direktiv 
2002/96/EC WEEE-direktiv 
- og er fremstillet i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder: 
EN 12100 Maskinsikkerhed 
EN 60 335-1 Lavspænding 
EN 60 335-2 Lavspænding 
EN 61 000-6-1:2007 EMC Immunitet 
EN 61 000-6-3:2007 EMC Emission 
EN 55 014-1:2007 EMC Emission 
EN 55 014-2:1997 EMC Immunitet 
EN 55 022:2006 Radioforstyrrelser 
 
Langeskov, 13.01.2014 
 
Klaus Kamuk, Udviklingschef ___________________________________________ 
 

Bortskaffelse Aggregatet er designet til at holde i mange år. Når aggregatet skal bortskaffes skal det 
foregå i henhold til nationale love og procedurer for at beskytte miljøet. 
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Produktbeskrivelse 
 

 

Introduktion Dette afsnit giver en beskrivelse af aggregatet. 
 

Brugen af VEX34DV VEX34DV aggregatet bruges til ventilation af private boliger. 
Aggregatet leverer frisk opvarmet udeluft gennem aggregatet til boligen. 
Forurenet og varm fraluft udnyttes til at varme udeluften op med ved hjælp af varme-
genvinding. 

 

Illustration, intern Illustrationen viser 
aggregatets forskel-
lige dele, som skal 
bruges til betjening 
og vedligeholdelse: 

 

Dele Tabellen giver et overblik over hoveddelene i aggregatet: 
 

Nr. Del Nr. Del 
 Frontplade  G4/M5/F7 filter på tilluft*) 

 Filterdækplader  Typeskilt 

 Nulstillingsknap for filtertimer  Tilslutning for afløb 

 Kontrolpanel  Tilslutning for el 

 G4 filter på afkastluft   
 

 *) G4 filter er standard, M5/F7 pollenfilter er tilbehør 
Fortsættes på næste side 
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Produktbeskrivelse, fortsat 
 

 

Luftflow Det følgende beskriver og illustrerer luft gennemstrømningen i en VEX34DV: 
  

 

 

Nr. Beskrivelse 

 Udeluft (T1) Udeluft der kommer ind i varmeveksleren klar til at blive 
opvarmet af fraluft fra boligen (). 

 Tilluft (T2) Tilluften er varmet op ved hjælp af varmegenvinding fra 
fraluften (). 

 Fraluft (T3) ”Forurenet” og varm fraluft udnyttes til at opvarme 
udeluften () med ved hjælp af varmegenvinding over 
varmeveksleren. 

 Afkastluft (T4) Varmen er trukket ud af fraluften for at varme den køli-
ge udeluft op (). Afkastluften ledes ud af boligen. 

 

T2         T3     T4 T1 
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Funktionsbeskrivelse 
 

Vigtigt Ventilationssystemet skal altid være i drift! 
Ud over de 4 timer som aggregatet kan stoppes fra kontrolpanelet er det ikke tilrådeligt 
at stoppe aggregatet. Risikoen ved at stoppe aggregatet i en længere periode er, at fug-
tig luft kan kondensere i rørinstallationerne og i ventilationsaggregatet med fare for 
vandskader i bygningskonstruktionen, skader på aggregatet og hygiejneproblemer 
Det kan derfor ikke anbefales at stoppe for ventilationen, end ikke for længere ferier. 
Skru evt. aggregatet ned på Ventilatortrin 2 eller 1 i manuel drift i stedet. 
 

Funktion Aggregatet blæser frisk luft udefra ind i boligen. 
Forurenet og fugtig luft suges ud af køkken, opholdsrum, badeværelser etc. og ledes 
gennem aggregatet, hvor dette genbruger varmen fra den gamle luft til at varme den 
nye friske luft op med, før denne bliver blæst ind i boligen. 
 

Kontrolpanel 

 

Kontrolpanelet bruges til indstilling af aggregatets funktioner.  
Kontrolpanelet er nærmere beskrevet på side 9. 

 

Automatisk be-
hovsstyring 

 

Når aggregatet kører i automatisk behovsstyring, bliver luftmængden reguleret efter, 
hvor fugtig luften i boligen er. Det bliver målt af en fugtføler, som sidder i ventilations-
aggregatets fraluftskanal. 
 Ved en luftfugtighed over 45 % RH kører aggregatet konstant på Ventilatortrin 3 
 Ved en luftfugtighed under 45 % RH regulerer aggregatet langsomt ned. Hvis fugtig-

heden er meget lavere over en længere periode, vil aggregatet til sidst køre i Venti-
latortrin 1 

Setpunket for den automatiske behovsstyring kan justeres med den trådløse fjernbetje-
ning. 
Automatisk behovsstyring anbefales altid, da det sikrer at luftskiftet matcher behovet, 
samtidig med at det forhindrer udtørring af boligen og dens beboere, specielt i vinter-
halvåret. 

Fortsættes på næste side 
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Funktionsbeskrivelse, fortsat 
 

 

Manuel drift 

 

Hvis man ønsker en anden luftmængde end den aggregatet giver i automatisk behovs-
styring, kan man manuelt vælge mellem Ventilatortrin 0-4. Se følgende eksempler: 
 

Trin Funktion 

 På kontrolpanelet kan aggregatet indstilles til fire forskellige hastighe-
der, Ventilatortrin 1-4. 

0 Aggregatet er slukket. Anvendes udelukkende ved fx lugtgener udefra. 
Afbrydes ventilatorerne i mere end 4 timer opstår der fare for kondens i 
kanaler og aggregat med risiko for fugtskader. 
(alle 4 lamper for ventilatortrin er slukket). 
Bemærk at Ventilatortrin 0 kun er aktiv i 4 timer, hvorefter aggregatet 
igen vil køre på Ventilatortrin 3 

1 Kan bruges om natten eller ved fravær i eksempelvis ferier. 
Når boligen er tom, kan ventilationen midlertidigt reduceres 

2 Bruges ved normalt ventilationsbehov. 
Kan også bruges under fravær, hvis Ventilatortrin 1 giver for lille luft-
skifte 

3 Bruges ved normalt til højt ventilationsbehov 
Fx ved madlavning, bad, tørring af større tøjmængder, gæster og ved 
overskudsvarme 

4 Bruges ved behov for stort luftskifte – fx under og lige efter en fest, 
hvor boligen trænger til en gennemluftning 
Bemærk at Ventilatortrin 4 kun er aktiv i 4 timer, hvorefter aggregatet 
igen vil køre på Ventilatortrin3 

 

Filtre 

 

Formålet med filtrene er at fjerne støv og andet snavs fra udeluften, inden denne blæses 
ind i boligen, og at beskytte varmeveksleren og ventilatorerne mod opbygning af snavs 
og skidt, som stammer fra boligen. 
Aggregatet er standardmæssigt leveret med G4 filtre på både tilluft- og fraluft. Der kan 
tilkøbes M5 eller F7-pollenfilter (tilbehør) til tilluft, som filtrerer endnu finere, specielt 
egnet til fx pollenallergikere. 
Se mere om filerskift i afsnittet “Forebyggende vedligeholdelse”, side 11. 
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Beskrivelse af kontrolpanelet 
 

 

Introduktion Dette afsnit giver en detaljeret beskrivelse af kontrolpanelet. 
Yderligere funktionsbeskrivelse findes side 7. 
 

 

Illustration Denne illustration viser kontrolpanelet, som via forskellige indikatorer giver information 
om driften. Kontrolpanelet har tre trykknapper, som let aktiveres: 

 
 

  

 
 

Del/funktion Denne tabel giver en beskrivelse af de forskellige dele på kontrolpanelet: 
 

Del Funktion 
 

 Driftsindikator  
Driftsindikatoren kan vise tre forskellige tilstande: 
 Grøn - tændt, ok drift 
 Gul blink og bip-lyd - Filter skal skiftes  
 Rød og bip-lyd - fejl på aggregatet 

 Bypass 
(Ikke muligt) 

 

 

 Manuel drift  

Ved aktivering af manuel drift kan man skifte mellem 
slukket aggregat eller ventilatortrin 1-4. 
Se også i afsnittet ”Funktionsbeskrivelse”, side 7 for 
nærmere beskrivelse af anvendelsen af de 4 trin 

 
 

  1         2        3        4 
Ventilatorniveau 1-4 

Angiver det nuværende ventilatortrin. 

 

 Automatisk be-
hovsstyring 

Ved aktivering af automatisk behovsstyring styrer ag-
gregatet efter luftfugtighed i boligens fraluft. Automa-
tisk behovsstyring kører altid på Ventilatortrin 1, 2 el-
ler 3 

 
 Akustisk filteralarm 

Ved fejl på aggregatet bipper kontrolpanelet én gang i 
timen (gælder også ved tid for filterskift) 

 

F 
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Betjening 
 

Introduktion Dette afsnit beskriver kun, hvordan de forskellige funktioner aktiveres og betjenes. 
Yderligere information omkring hver enkelt funktion kan ses i afsnittet 
“Funktionsbeskrivelse”, side 7 eller i afsnittet ”Setpunkter” i installationsvejledningen. 
 

Strømbesparelse For at spare på strømmen slukker alt lys – med undtagelse af den grønne lysdiode - i 
kontrolpanelet efter 2 minutter uden betjening. 

 

Kontrolpanel Dette er kontrolpanelet, som medsendes hvert aggregat. Se beskrivelser på knapperne 
nedenfor: 

 
 

Manuel drift 

 

Tryk på denne knap for at aktivere manuel drift. 
Ventilatortrin 0-4 vælges ved at trykke gentagne gange. Hvis aggregatet ønskes stoppet 
skal knappen aktiveres indtil alle fire trin-lamper er slukkede. Stoppet drift ophører ef-
ter 4 timer, hvorefter aggregatet kører videre i manuel drift, Ventilatortrin 3. 

 

Pejsefunktion 

 

Tryk i 6 sekunder, indtil Ventilatortrin 3 blinker på kontrolpanelet. Aggregatet vil stoppe 
fraluften og fastholde tilluften på Ventilatortrin 3 i 15 minutter. 
  

 

Maksimal udluftning Ventilatortrin 4 kører i 4 timer, og er specielt brugbar til udluftning ved høj inde tempe-
ratur, når der for eksempel er mange mennesker samlet. Efter 4 timer går hastigheden 
tilbage til sidst brugte Ventilatortrin. 

 

Installatørdrift Tryk på Manuel  + Auto  i 6 sekunder indtil Ventilatortrin 3 lyser. Aggregatet kø-

rer i Ventilatortrin 3 i én time. I denne periode overstyres alle andre funktioner. 
 

Filterskift/-
nulstilling 

Filterskift og nulstilling af filteralarm er beskrevet i detaljer i afsnittet ”Forebyggende 
vedligeholdelse”, side 11. 
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Forebyggende vedligeholdelse 
 

 

Introduktion For at aggregatet kan køre driftsikkert, er det nødvendigt at udføre forebyggende vedli-
geholdelse i form af udskiftning af filtre og rengøring af aggregatet. 
 

Filterskift  Udskift filtrene når filteralarmen vises på kontrolpanelet (dioden blinker gult) og den 
akustiske filteralarm bipper (én gang i timen). 

 

+ 
 

 

Trin Handling 
1 Sluk for al strøm til aggregatet, og drej låsen 

med uret 
2 Vip lågen udad og løft den fri. 
3 Fjern isoleringspladerne foran filtrene. 

Bemærk at den glatte side på pladen vender ud 
mod fronten 

4 Udskift filtrene og bortskaf de brugte filtre på 
miljøforsvarlig vis (brandbart materiale). 
Bemærk pilene på filtrene – de skal pege ned-
ad! 
 
 Filteråbningen må kun benyttes til filtre! 

5 Sæt filterisoleringspladerne på plads med den hårde, glatte side udad og den 
bløde side ind mod filtrene 

6 Tilslut strømmen igen 
7 Nulstil filteralarmen ved at trykke på knappen i 

2 sekunder og luk herefter fronten igen 
 

Kontroller at lysdioden på kontrolpanelet lyser 
grøn 

 

Fortsættes på næste side 

Blinker 

G4 (fraluft) 

G4/M5/F7  
tilluft 
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Forebyggende vedligeholdelse, fortsat 
 

 

Rengøring Hold aggregatet rent for at sikre fejlfri drift og god hygiejne. 
Hvis aggregatet er beskidt, fx omkring filteråbningerne, skal det rengøres med en hårdt 
opvredet klud med lunken vand, evt. med opvaskemiddel. 
Vigtigt: Kemiske opløsningsmidler må ikke bruges! 
 

Betingelser for ga-
ranti 

Fabriksgarantien er kun gyldig med dokumenteret forebyggende vedligeholdelse. Der 
skal være udført forebyggende vedligeholdelse med et interval af minimum 6 måneder. 
Dokumentationen kan være i form af en nedskrevet log/journal. 
Du kan se, hvad der skal laves forebyggende service på i afsnittet ”Forebyggende vedli-
geholdelse” i installations- og servicevejledningen. 
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Tilbehør 
 

 

Introduktion Dette afsnit giver et overblik over tilgængeligt tilbehør til VEX34DV. Der er en liste over 
tilbehøret samt en kort beskrivelse inklusiv et varenummer til ordreafgivelse. 
Yderligere information kan fås om alle tilbehørsdele hos EXHAUSTO A/S, se også hjem-
mesiden www.EXHAUSTO-air-handling.com. 
 

Installations 
komponenter 

Komplet liste med illustration, beskrivelse og varenummer for tilgængelige installati-
onskomponenter 
 

Tilbehør Illustration Beskrivelse Varenr. 
Vandlås For sikker afløbstilslutning V30DSIPHON

Kommunikati-
onskabel 

 

Kommunikationskabel til HCP 4 
kontrolpanel, 30 m 

V30DCABLE 

 

 

Styringer Komplet liste med illustration, beskrivelse og varenummer for tilgængelige styringer til 
VEX34DV: 
 

Tilbehør Illustration Beskrivelse Varenr. 
HRC 2 Trådløs fjernbetjening med avance-

rede muligheder, fx: 
 Behovsstyring 
 Ugeprogrammering 
 Bortrejst 
 Natsænkning med mulighed for 

luftmængde-reduktion  
 Visning af RH%- og CO2-niveau 
 Justering af diverse setpunkter 
 Alarmer 

V30DHRC2

 

Fortsættes på næste side 
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Tilbehør, fortsat 
 

 

Styringer, fortsat Tilbehør Illustration Beskrivelse Varenr. 
HAC 1 Boks til tilslutning og styring af til-

behørsdele som fx: 
 Varmeflader 
 Køleflader 
 Kanalspjæld 
 Stopfunktion 
 Brandtermostat 
 CO2 sensor 
 Hygrostat 
 Alarmer 

V30DHAC1 

Strømforsyning 
(spjældstyring) 

 

230 V AC/24 V DC strømforsyning, 
10 W. Bruges sammen med HAC 1 
til styring af spjældmotorer 

V30DTRAFO

Hygrostat 

 

Til måling af fugt i vådrum. 
Kobles til HAC 1. Aggregatet kan 
styre efter den målte fugt. 

V30DHYGRO

CO2 sensor 

 

Måling af CO2 
Kobles til HAC 1. 

V30DCO2 

 

 

 

Varmeflader Komplet liste med illustration, beskrivelse og varenummer for tilgængelige varmeflader 
til VEX34DV: 
 

Tilbehør Illustration Beskrivelse Varenr. 
Eftervarmeflade 
(vand) 

 

 

 
 

Eftervarmefladesæt, Ø 125, komplet. 
Skal kobles til HAC 1 

V30DHW125

 

Fortsættes på næste side 
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Tilbehør, fortsat 
 

 

Varmeflader, fortsat Tilbehør Illustration Beskrivelse Varenr. 
For - 
/eftervarme-
sæt (elek-
trisk) 

 
 

For-/eftervarmesæt, 900 W, 
Ø 125 mm, 0-10 V-styret. 
Skal kobles til HAC 1 

V30DHE125900

 

 

 

Filtre Komplet liste med illustration, beskrivelse og varenummer for tilgængelige filtre til 
VEX34DV 
 

Tilbehør Illustration Beskrivelse Varenr. 
G4 filter Standardfilter, 1.stk 

NB: Aggregatet leveres standard 
med G4 filtre 

FP34DG4 
 

M5 filter Mellemfint filter 
1 stk. M5 filter. 

FP34DM5 

F7 pollenfilter Ekstra fint filter, som filtrerer 
mindre partikler, herunder pol-
len. 
1 stk. F7 filter. 

FP34DF7 
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Fejlfindingsvejledning 
 

 

Alarmer Lokaliser problemet i venstre kolonne og følg instruktioner mod højre: 
 

Alarm Årsag Handling 
Gul lysdiode (30/min) og 
biplyd. 

Filtrene trænger til efter-
syn/udskiftning. 

Skift filtre og nulstil filter-
timeren på aggregatet. Se 
”Forebyggende vedligehol-
delse”, side 11. 

Rød, permanent lysdiode 
og biplyd. 

Aggregatet har en elektrisk 
fejl. 

Kontakt din installatør. 

Rød, blinkende lysdiode 
(30/min) og biplyd. 
Rød, blinkende lysdiode 
(120/min) og biplyd. 

Der er målt en unormal høj 
eller lav temperatur i ag-
gregatet. 

Afbryd strømmen til aggre-
gatet. Kontroller at der ikke 
er brand eller røg i boligen. 
Kontakt din installatør. 
Hvis aggregatet er stoppe 
pga. kuldetemperatur, kan 
aggregatet startes vha. in-
stallatørdrift, se ”Betjening” 
side 12  

 

 

Fejl Lokaliser problemet i venstre kolonne og følg instruktioner mod højre: 
 

Fejl Årsag Handling 
Aggregatet kører ikke, og 
der er ikke lys i kontrolpa-
nelet. 

Strømmen er ikke tilsluttet. Kontrollér at strømkablet er 
monteret korrekt. 

Der er vand omkring/under 
aggregatet. 

Aggregatet er ikke installe-
ret korrekt. Aggregatet kan 
være blevet utæt under 
drift pga. stoppet afløb. 

Kontroller og rengør dræn-
slangen. Monter den igen 
iht. vejledningen i installa-
tionsvejledningen. 
Hvis ikke dette hjælper 
kontakt da din installatør. 

 

 

Gener Lokaliser problemet i venstre kolonne og følg instruktioner mod højre: 
 

Gene Årsag Handling 
Aggregatet støjer 
unormalt. 

Ventilatortrin 4 er aktiveret. 
(kun beregnet brug i kortere 
tid).  

Skru ned for aggregatet til 
Ventilatortrin 1,2, 3 eller akti-
ver automatisk behovsstyring. 

Installationen er ikke udført 
korrekt. 

Kontakt din installatør for at få 
indreguleret aggregatet kor-
rekt. 

 

Fortsættes på næste side 
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Fejlfindingsvejledning, fortsat 
 

 

Gener, fortsat Gene Årsag Handling 
Aggregatet køler ik-
ke nok. 

Aggregatet har ikke indbygget 
bypass-modul. 

Der er ingen fejl. 

Uensartet drift, med 
stor variation på 
luftmængden. 

Aggregatet er sandsynligvis sat 
til automatisk behovsstyring, 
hvilket vil variere på luftmæng-
den efter behovet i boligen, og 
den relative fugtighed i udeluf-
ten. 

Sæt evt. aggregatet i manuel 
drift og vælg det ventilatortrin, 
som passer til behovet (normalt 
Ventilatortrin 3). Det frarådes 
dog at køre med en luftmæng-
de, som konstant ligger under 
det, som bygningen kræver iht. 
nationale lovkrav, da der er ri-
siko for fugtskader og forringet 
luftkvalitet. 

Boligen bliver unø-
digt udtørret. 

Aggregatet kører måske med 
for stort luftskifte, i forhold til 
boligens størrelse og anvendel-
se. 

Indstil aggregatet til automa-
tisk drift, eller skru ned på 
Ventilatortrin 2 eller 1 i manuel 
drift. 
 

 Ventilatortrin 2 eller 1 an-
befales kun for en begrænset 
periode. 
Forvent at det tager nogle døgn 
at hæve fugtigheden i hjem-
met, hvis det er meget tørt. 
Hvis det ikke hjælper, kontakt 
da din installatør for at få ju-
steret luftmængderne. 

Der er fugt på ind-
vendig side af ruder 
og andre kolde fla-
der (efterår, vinte-
ren, forår). 

Luftskiftet er for lille eller også 
er fordelingen uheldig, så de 
kritiske rum får for lidt luft. 

Indstil aggregatet til automa-
tisk behovsstyring, så den au-
tomatisk kan holde fugtighe-
den på et passende niveau. Lad 
ikke aggregatet køre konstant 
på Ventilatortrin 1 eller 2 i ma-
nuel drift, da det ikke er sik-
kert, at det rækker til at holde 
fugtigheden langt nok nede, 
når fugtbelastningen af boligen 
er stor. 

 

 

Fortsættes på næste side 
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Fejlfindingsvejledning, fortsat 
 

 

Gener, fortsat, fortsat Lokaliser problemet i venstre kolonne og følg instruktioner mod højre: 
 

Problem Årsag Tip 
Aggregatet kører altid 
samme hastighed. 

Aggregatet er indstillet til 
manuel drift på én bestemt 
hastighed. 

Indstil aggregatet til auto-
matisk behovsstyring, 
hvorefter aggregatet vil til-
passe luftmængden i hen-
hold til behovet. 

Displayet går ud efter kort 
tid, hvorefter der kun er lys 
i den grønne lysdiode. 

Displayet går i dvale efter 2 
min. for at spare på 
strømmen. 

Aggregatet virker korrekt. 
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Tel.: +358 9 867 8470 
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Gylfaflöt 9 
IS-112 Reykjavik 
Tel.: +354 530 6000 
Fax: +354 530 6039 
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www.limtrevirnet.is 
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Россия, Санкт-Петербург 
ул.Белоостровская, д.8 
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Тел./Факс:+7(812) 655-09-79 
E-mail: info@ecoenergovent.ru 
www.ecoenergovent.ru 
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59000 Lille 
Tel.: +33 (0)3 20 78 93 77 
Fax: +33 (0)3 20 86 99 62 
Email: info@domestibel.fr 
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Industriezone Dries Dries 4 
9870 Olsene 
Tel.: +32 (0)9/232 48 58 
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