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Introduktion 
Overblik  

 

Introduktion Dette er installations- og servicevejledningen for boligventilationsaggregatet VEX34DV 
fra EXHAUSTO. 
Indholdsfortegnelsen nedenfor giver et overblik over afsnit i vejledningen. 
 

Serienummer Denne vejledning dækker aggregater med serienumre højere end: 1201091250905 
 

Advarsel  Kanalsystemet må ikke monteres, før aggregatet er klar til brug. Strømmen må ikke til-
sluttes, før kanalsystemet er monteret. 
Ventilationsaggregatet må ikke benyttes til at udtørre nybyggede huse, under opførelse 
eller umiddelbart herefter. 
Aggregatet må kun monteres i omgivelses temperaturer på 10° eller højere. 
Kanalerne skal være blændet af, og aggregatet må ikke tilsluttes, før boligen er indflyt-
ningsklar, hvilket vil sige rengjort og udtørret. Dette er for at forhindre, at byggestøv og 
kondensvand aflejres i kanalsystemet og ventilationsaggregatet med risiko for hygiej-
negener på et senere tidspunkt. 
Hvis ikke dette overholdes bortfalder garantien på aggregatet, og enhver form for ser-
vice vil blive udført på kundens regning. 
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Generel information 
 

Introduktion Dette afsnit giver de generelle informationer omkring installationsvejledningen og aggrega-
tet. 
 

Vejledningens  
varenummer 

Denne installations- og servicevejledning har varenummer 3004971 

 

Målgruppe Vejledningens målgruppe er de teknikere, der installerer og indregulerer aggregatet 
samt foretager forebyggende vedligeholdelse og udskifter dele ved fejl. 
 

Copyright Kopiering af vejledningen eller dele af den er ikke tilladt uden en skriftlig tilladelse fra 
EXHAUSTO A/S. 
 

Forbehold EXHAUSTO A/S forbeholder sig retten til hver en tid at foretage ændringer og forbedrin-
ger på produktet og i installations- og servicevejledningen uden forudgående medde-
lelse eller forpligtelser. 
 

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 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 varmegenvinding. 

 

Illustration, intern Illustrationen viser aggregatets forskellige dele, set fra den interne side: 
 

 
 

Dele Tabellen giver et overblik over hoveddelene i aggregatet: 
 

Nr. Del Nr. Del 
1 Varmeveksler 8 Tilluftsfilter (G4/F7) 

G4 filter er standard,M5 og F7 pollenfilter er tilbehør

2 El tilslutninger  9 Temperatursensor, T4 
3 Temperatursensor, T2 10 Styring 
4 Temperatursensor, T3 11 Nulstillingsknap for filtertimer  
5 Fugtsensor 12 Tilluftsventilatormodul 
6 Temperatursensor, T1 13 Fraluftsventilatormodul 
7 Fraluftsfilter (G4) 14 Dræn/drypbakke/kondensafløb 

Fortsættes på næste side 
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Produktbeskrivelse, fortsat 
 

 

Luftflow Det følgende beskriver og illustrerer luft vejen gennem en VEX34DV: 
  

 

 
 

 

Nr. Beskrivelse 
T1 Udeluft Udeluft der kommer ind i varmeveksleren klar til at blive 

opvarmet af fraluften fra boligen  
T2 Tilluft Tilluften er varmet op ved hjælp af varmegenvinding fra 

fraluften  
T3 Fraluft ”Forurenet” og varm fraluft udnyttes til at opvarme 

udeluften med ved hjælp af varmegenvinding over var-
meveksleren 

T4 Afkastluft 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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Montage og installation 
Montage 

 

Introduktion Dette afsnit gennemgår montage og installation af VEX34DV aggregatet 
 

Vigtigt Kun uddannede teknikere må installere aggregatet! 
 

Garanti Garantien bortfalder, hvis ikke nedenstående montagevejledning følges 
 

Kassens indhold Følg denne procedure for at kontrollere indholdet i kassen: 
 

Trin Handling 
1 Udpak forsigtigt aggregatet 
2 Tjek indholdet før montagen påbegyndes 

 VEX34DV aggregat 
 Strømkabel EU/DK 
 Montageskinne med gummibånd 
 2 m afløbsslange 
 Brugervejledning, installations- og 

servicevejledning 
 El beskyttelse hætte + skruer 

 

 

 

Kanaler Kanalerne der sluttes til aggregatet skal være minimum samme diameter som aggrega-
tets kanalstudser eller større. Målene kan ses på målskitserne i afsnittet tekniske data 
på side 26 
Med hensyn til at dimensionere kanaler og lyddæmpere korrekt henviser vi til de natio-
nale standarder og retningslinjer, der er i den gældende byggelovgivning. Kontakt evt. 
din EXHAUSTO-forhandler for yderligere råd og vejledning. 
Støj og vibrationer fra aggregatet ud til kanalerne skal mindskes. Dette kan gøres ved at 
installere lyddæmpere på både tillufts- og fraluftssiden. 

 Kanalerne skal være blændet af, og aggregatet må ikke tilsluttes, 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 
risiko for hygiejnegener på et senere tidspunkt. 

Fortsættes på næste side 
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Montage, fortsat 
 

 

Montage af aggre-
gatet 

Følg denne procedure for at montere aggregatet: 

 

Trin Handling 
1 Monter montageskinnen vandret på 

væggen med fire skruer, som passer 
til væggens materiale og tykkelse og 
monter gummibåndet på skinnen. 
Skruerne skal minimum have brud-
styrke på 365 N  
 

 

2 Monter det selvklæbende 3x20 mm 
bånd nederst på aggregatets bagside 
som vist på tegningen 

3 Løft aggregatet op på montageskinnen

 På grund af aggregatets vægt, 
skal to der være personer til at løfte 
aggregatet på plads 

4 Tilslut afløbsslangen på afløbsstud-
sen. Brug glidemiddel om nødvendigt. 

 

Fortsættes på næste side 
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Montage, fortsat 
 

 

Montage af 
aggregatet, fortsat 

Trin Handling 
5 Vi anbefaler at bruge en EXHAUSTO vandlås (tilbehør) Alternativt lav en vand-

lås der opfylder målene på tegningen. Fyld vand i låsen under installering, for 
at forhindre luftindtag gennem slangen ved indregulering og drift af anlægget.

 

6 Før slangen til afløb – hele afløbsslangen skal holdes frostfri, hvorved vandet 
kan løbe uhindret. Slangen skal minimum falde 1 % fra aggregatet til afløb. 

7 Aggregatet er forberedt til nippel til-
slutninger. EXHAUSTO anbefaler til-
slutninger til kanal systemet vha. lyd-
dæmpere med nippel (T2/T3) hvor det 
er fysisk muligt,(evt. rektangulære) 
samt resterende tilslutninger vha. NPU 
nippel og spirorør 

Tilslutning 
Udeluft T1

Tilluft T2
Fraluft T3

Afkastluft T4

 

8 Hele kanalsystemet isoleres i henhold til DS452.  
9 Hvis isolering lægges med forskudte samlinger, skal der tapes til lufttæt ni-

veau.  
10 Vælg det rigtige strømforsyningskabel, afpasset landebestemmelser og tilslut 

kablets IEC stik til aggregatet. Tilslut derefter til 230 V AC 
  

 

Fortsættes på næste side 

T4 
T1 T2 

T3 
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Montage, fortsat 
 

 Trin Handling 
12 Monter strømstikkets medfølgende 

beskyttelsesdæksel vha. de medføl-
gende skruer 

13 Indreguler aggregatet ved at følge instruktionerne på side 11. 
 

 

Fygesne, slagregn 
og kondensvand 

Luftindtag og - afkastkanalerne T1 og T4 skal monteres med fald væk fra ventilations-
anlægget. Formålet er at sikre at evt. ophobet fygesne, slagregn eller kondensvand ikke 
løber ned og skader ventilationsanlægget, installationen og boligen.  
Garantien dækker ikke skader på aggregat, bygningsdele eller isolering der er opstået 
som følge af ophobet sne/vand i kanalerne. 

 

Tilbehørsdele For at eftermontere tilbehørsdele fra EXHAUSTO A/S, følg instruktionen, der er leveret 
sammen med delen. 
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Indregulering 
 

 

Introduktion Dette afsnit guider dig igennem indreguleringen af VEX34DV enheden 
 

Vigtigt Kun uddannede teknikere må indregulere aggregatet! 
 

Lovgivning Indregulering af luftmængderne skal altid foretages i henhold til national lovgivning. 
Det er den nominelle luftmængde, der skal indreguleres. Den nominelle luftmængde er 
Ventilatortrin 3 i manuel drift på kontrolpanelet. Se afsnittet setpunkter fra side 15 samt 
afsnittet ’Beskrivelse af kontrolpanelet’ i brugervejledningen. 

 

Hvornår Aggregatet skal indreguleres i følgende situationer: 
 Før aggregatet tages i brug første gang 
 Hvis boligstørrelsen ændrer sig 
 Hvis boligen renoveres og kanalsystemet bliver påvirket af renoveringen 
 Hvis filtertypen ændres fx i forbindelse med pollensæson 

 

Før du starter Alle luftventiler i kanalsystemet skal være indstillet i henhold til producen-
tens/leverandørens anbefalinger før en indregulering af VEX34DV påbegyndes. 
Sørg for at have følgende klar inden installationen påbegyndes: 
 Differenstrykmåler med ca. 5 mm slanger passende til trykstudserne på aggregatet, 

som er 6 mm 
 

Indregulering af 
luftmængder  

Når indreguleringen skal gennemføres, er det vigtigt at sikre at luftmængderne er ens! 

  Vigtigt: 
Tilluftsmængden (T2) må under ingen omstændigheder være højere end fraluftmæng-
den (T3). Dette kan i givet fald medføre, at fugtig luft bliver presset ind i bygningskon-
struktionen, hvilket kan have en ødelæggende effekt på bygningen, hvis dampspærren 
ikke er 100 % lufttæt. 

 

Fremgangsmåde Følg denne fremgangsmåde for at afmontere frontlåge: 
 

Trin Handling 
1 Drej låsen i toppladen med uret 
2 Vip ud og løft fronten af. 
3 Kontrollér at skumisoleringspladerne foran filtrene 

sidder korrekt med den bløde side ind mod filteret. 
Pres pladerne godt mod filteret, hvilket forhindrer, 
at uønsket luft suges ind den vej. 

 

Fortsættes på næste side 
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Indregulering, fortsat 
 

 

Forberedelse Trin Handling 
1 Afbryd kortvarigt strømmen til aggregatet i 10 sekunder. 
2 

Aktivér Installatørdrift ved at trykke på Manuel  + Auto  i 6 sekunder. 
Hefter lyser Ventilatorniveau 3 konstant.  
Installatørdrift er aktiv i en time 
I Installatørdrift er frostbeskyttelse og filterkompensation sat ud af drift, hvor-
ved indreguleringen kan foretages uden forstyrrelser på Ventilatortrin 3. 
Installatørdrift afbrydes med samme handling. 

3 Lokaliser labelen anbragt på fronten. Kurven viser tryktabet, der ligeledes kan 
beregnes med formlen: qv = 37*√∆p[Pa] ‒ 70 [m3/h] i området fra 15Pa til 
80Pa 

 
P1 – P2 tilluft P3- P4 fraluft 
Viste værdier er eksempler 

 

Fortsættes på næste side 

Tryktab over veksleren 

1102552

1263046
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Indregulering, fortsat 
 

Fremgangsmåde Fastlæg boligens krav til luftskifte i M3/t iht. oversigten i tillægget side 31 
Trin Handling 

1 Noter luftmængderne for tilluft (P1-P2) og fraluft (P3-P4) på labelen. 
2 Aflæs og notér de tilsvarende tryktab om skal opnås over veksleren for tilluft 

(P1-P2) og fraluft (P3-P4) på samme label 
3 Indreguler aggregatet efter fastlagte Pa værdier. 
4 Noter indstillingerne fra kontrolpanelets potentiometre i tabellen, senere i 

denne procedure. 
5 Monter differenstrykmåleren på 

trykrør P1 og P2 og mål tilluftens 
tryktab over varmeveksleren. 
 
 
 

P2

P1

6 Indregulér hovedluftmængden på 
tilluftskanalen ved at justere poten-
tiometeret for tilluftsventilatoren 
indtil den ønskede trykdifference er 
opnået. Potentiometeret findes bag 
på kontrolpanelet.  
 
Efter en justering af potentiometre-
ne, påregn ca. 2 minutter, før ag-
gregatet er stabilt igen.  
 

 Kraftig vind mod bygningen 
kan  
påvirke indreguleringen. 

 

 

 

Fortsættes på næste side 
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Indregulering, fortsat 
 

 

Fremgangsmåde, 
fortsat 

Trin Handling 
7 Montér differenstrykmåleren på trykrørene 

P3 og P4, og mål udsugningsluftens tryktab 
over varmeveksleren. 

P3

P4

8 Indregulér hovedluftmængden på fraluftska-
nalen ved at justere potentiometeret for fra-
luftsventilatoren, indtil den ønskede trykdif-
ference er opnået. Potentiometeret findes 
bag på kontrolpanelet.  
Efter en justering af potentiometrene, på-
regn ca. 2 minutter, før aggregatet er stabilt 
igen. 

 

 Kraftig vind mod bygningen kan  
påvirke indreguleringen. 

 

 
 

9 Tjek trykforskellen på tilluften endnu engang, da denne kan have ændret sig 
efter indregulering af fraluften. Foretag en justering om nødvendigt. 
Flg. formel benyttes til efterkalkulation af målte værdier: 
qv = 37√∆p[Pa] ‒ 70 [m3/h] i området fra 15Pa til 80Pa  

10 Finjuster ventilerne i alle rum indtil den ønskede luftmængde for hvert rum er 
opnået. 

11 Kontroller hovedluftmængderne i henhold til anvisningerne tidligere i denne 
procedure, da større ventiljusteringer kan have stor indflydelse på hovedluft-
mængden. 

12 Notér de endelige indstillinger for potentiometrene, lufttrykkene og luftmæng-
derne i skemaet på aggregatet: 

 
 

 

Efter indregulering 
De-aktivér Installatørdrift ved at trykke på Manuel  + Auto  i 6 sekunder. 
De forskellige driftstilstande er nærmere beskrevet i brugervejledningen. 
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Set punkter og kontrolstrategier 
 

 

Introduktion Afsnittet beskriver de forskellige fabriksindstillinger for aggregatet, og de justerings-
muligheder, der er på kontrolpanelet og fjernbetjeningen. 

 

Fabriksindstilling Gældende fabriksindstillinger: 
 

Setpunkt Fabriksindstil-
ling 

Indstillingsområde 
HCP 4 

Kontrolpanel 
HRC 2 

fjernbetjening 

Ventilatorniveau 0 Slukket -  - 
Ventilatorniveau 1 Trin 14 Trin 1 -41 Trin 1 -71 
Ventilatorniveau 2 Trin 39 Trin 21 -66 Trin 36 -81 
Ventilatorniveau 3 Trin 64 Trin 46 -91 Trin 46 -91 
Ventilatorniveau 4 (maksimum ha-
stighed) 
 

Trin 100 Trin 100 Fra Ventilator-
niveau 3 op til 

Trin 100 
’OFSET’  
(trin mellem Ventilatorniveau 1-2-
3) 

25 trin - 10 – 30 trin 

Automatisk behovsstyring (RH%) 45% 45% 35-65% 
Filterperiode 180 dage 180 dage 90-360 dage 
Frostbeskyttelse af veksleren 
Frostbeskyttelse af eftervarme  

T4 ≤ + 2 °C 
T2 ≥ + 5 °C 

- 
- 

- 
- 

 

 

Frostbeskyttelse  Sådan virker frostbeskyttelse: 
1) Frostbeskyttelse af veksler. 

Styringen har indbygget beskyttelsesfunktion mod tilisning af varmeveksleren.  
Hvis afkastlufttemperaturen i mere end 1½ time er under + 2 °C, vil aggregatet be-
gynde at reducere friskluftmængden (omdrejninger på tilluftsventilatoren reduceres) 
indtil afkastlufttemperaturen igen er minimum + 2 °C. Frostbeskyttelse vil typisk 
starte, når friskluften (T1) er ÷ 6 til ÷ 7 °C, eller derunder. 

2) Driftstop ved udetemperatur under ÷ 13 °C. Hvis udeluften (T1) er under ÷ 13 °C i 
mere end 5 minutter, stopper aggregatet helt i 30 min. Herefter starter anlægget 
igen i 5 minutter. Kommer temperaturen ikke over ÷  13 °C stopper anlægget igen i 
30 minutter osv. 

Anbefaling 
For at sikre en balanceret ventilation uden tilsigtet driftstop, anbefaler EXHAUSTO A/S
at montere forvarme i områder, hvor udetemperaturen i længere perioder af året kan 
ligge under ÷ 6 °C. 
I andre områder, hvor udetemperaturen er under ÷13 °C, er forvarme en betingelse 
for at opnå optimal drift. 
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Service 
Forebyggende vedligeholdelse 

 

 

Introduktion Aggregatet skal vedligeholdes med faste intervaller, for at opretholde et godt indeklima 
i boligen, undgå nedbrud eller ineffektiv drift og for at maksimere holdbarheden. Det er 
vigtigt at bemærke, at intervallerne mellem vedligeholdelserne kan variere afhængig af 
det miljø, aggregatet er installeret i. 
 

Advarsel   Sluk for al strøm, inden arbejdet med aggregatet påbegyndes! 
 Kun trænede teknikere må servicere anlæggets interne dele. 
 Filterskift er tilladt for brugeren 
 Sørg for at alt arbejde er udført, og at polystyrenfronten og frontpladen er monte-

ret, inden strømmen tilsluttes. 
 

Dele Følgende dele skal besigtiges og/eller udskiftes når nødvendigt.  
  Filtre 

 Ventilatorer 
 Drypbakke og indvendige overflader 

 Afløb, vandlås og afløbsslange 
 Varmeveksler 
 Styring 

 Behovet opstår ligeledes, hvis aggregatet pludseligt bliver ustabilt i drift, vibrerer, bli-
ver utæt, støjer, eller der opstår andre fejl, som beskrevet i fejlfindingsafsnittet 

 

Serviceintervaller Skemaet giver et samlet overblik over serviceintervallerne for delene: 
 

Serviceinterval Opgave Udføres af 
0,5 år Filter kontrol. Skift om nødven-

digt 
Bruger 

Udvendig rengøring Bruger 
1 år Filter skift Bruger 

Udvendigt afløb Tekniker 
2 år Varmeveksler Tekniker 

Ventilatorer Tekniker 
Drypbakke/indvendigt afløb Tekniker 
Indvendige luftveje Tekniker 

 

Filtre og udvendig 
rengøring 

Alt efter boligens brug og udeluftens indhold af partikler og ”smog” kan intervallet mel-
lem filterskift tilpasses, se brugervejledning herfor. Filtrene skal dog tilses halv årligt. 
EXHAUSTO anbefaler altid at foretage et filterskift minimum en gang om året. 
Kontroller eller udskift filtrene, når filteralarmen blinker gult på kontrolpanelet samti-
digt med at den bipper (én gang i timen). Nulstil altid filtertimeren efter et filterskift ved 
at trykke på filter-nulstillings knap ved siden af filtret i 2 sekunder. 
Rengør aggregatet udvendigt og omkring filteråbningerne med en fugtig klud for at op-
retholde god hygiejne. Filterskift er udførligt beskrevet i brugervejledningen 

Fortsættes på næste side 
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Forebyggende vedligeholdelse, fortsat 
 

 

Afløb, udvendig til-
slutning og slange-
føring 

Afløb, udvendig tilslutning og slangeføring skal tilses hvert år, før der er risiko for frost.
Kontrollér at slangerne sidder fast på aggregatet og at der er vand i vandlåsen. 
Kontrollér at slangen ikke er knækket, at der er minimum 1 % fald fra anlægget til aflø-
bet, samt at slangen er frostsikret hele vejen. 

 

Ventilatorer Rengør ventilatorbladene hvert andet år med trykluft eller med en børste. Hver ventila-
torvinge skal være så ren, at ventilatoren forbliver i balance. Vær forsigtig med ikke at 
fjerne balancestykkerne, som er monteret på ventilatorvingerne. 
 

Drypbakke Sørg for at kondensvandsafløbet ikke er stoppet i drypbakken og rengør drypbakken 
med sæbevand og børste eller klud hvert andet år for at sikre god hygiejne i aggregatet.
 

Indvendig rengø-
ring 

Hold aggregatet rent for at sikre fejlfri drift og god hygiejne. 
Indvendig rengøring skal kun udføres, hvis aggregatet alligevel er åbnet fx i forbindelse 
med anden service. 
Tjek den indvendige overflade i aggregatet. Hvis det er beskidt skal den rengøres med 
en fugtig klud, børste, støvsuger eller lignende. 
 

Varmeveksler Kontrollér varmeveksleren for snavs hvert andet år. 
Rengør varmevekslerne med en blød børste og en støvsuger ved alle fire indløb. 
I særlige tilfælde, fx hvis der er tegn på ophobet, beskidt kondensvand i varmeveksle-
ren, er det nødvendigt at tage veksleren ud af aggregatet, og gøre veksleren ren med 
sæbevand. 

Fortsættes på næste side 
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Forebyggende vedligeholdelse, fortsat 
 

 

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. 
 

Servicejournal Udfyld journalen ved hvert servicebesøg: 
 

Dato Beskrivelse af den udførte service/udskiftede dele Tekniker/init.
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Reservedelsliste VEX34DV 
 

Illustration Reservedels illustration VEX34DV 

 
Fortsættes på næste side 
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Reservedelsliste VEX34DV, fortsat 
 

Liste VEX34DV Reservedelsliste inklusive reservedelsnumre: 
 

Pos. VEX34DV Beskrivelse 
1 4063680 KIT Ophængsskinne 
2 4062064 KIT Filternulstillingsknap, FRB 
3 4062060 KIT Print MPCB 
4 4062019 KIT Ventilator, ø133 mm, 650 mm kabel 
5 4062019 KIT Ventilator, ø133 mm, 650 mm kabel 
6 4070760 KIT Ledningsgennemføringer, komplet sæt 
7 4070784 KIT Temperaturføler, kabelsæt, væg 
8 4070767 KIT Fugtighedsføler 1150 mm 
9 4070765 KIT Modbuskabel med stik, 1600 mm 
10 4062045 KIT Strømforsyningskabel med stik, 1150 mm, P1150 
11 4062046 KIT Modbuskabel med stik, 1150 mm, MC1150 
12 4062023 KIT Skinne for drypbakke, 475X50 mm 
13 4062063 KIT Forsyningskabel, 230V AC 
14 4062059 KIT HCP4 kontrolpanel 
15 4063367 KIT Frontplade, 
16 4062018 KIT Polystyrenfront, komplet 
17 4062694 KIT Filterdæksel 
18 4070775 KIT Varmeveksler 336 mm med isolering 
19 4062062 KIT Forbindelsespanel, CP: IEC stik 
20 4062065 KIT Målestuds for trykmåling 
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Fejlfindingsvejledning 
 

Alarmer Let fejlfinding ved brug af fjernebetjeningen, hvorfra alle alarmer vises. Se afsnittet 
’Funktionsbeskrivelse’ i brugervejledningen, der viser hvordan de forskellige funktioner 
aktiveres. Lokaliser problemet i venstre kolonne og følg instruktioner mod højre: 
 

Alarm Årsag Handling 
Gul lysdiode (30/min) og biplyd. 
(Aggregatet kører videre, dog med 
ekstra strømforbrug og evt. støj-
gener), som følge af øget tryktab i 
det tilsmudsede filter). 

Filtrene trænger til ef-
tersyn/udskiftning. 

Skift filtre og nulstil fil-
tertimeren på aggrega-
tet. Se ’Forebyggende 
vedligeholdelse’, side 16

Rød, permanent lysdiode og bip-
lyd. 
Aggregatet kører videre i fejlsikret 
tilstand (Fail Safe Mode 1), som 
svarer til normal drift, men uden 
mulighed for køling med bypass 
(ikke VEX34DV) 

Defekt på T1 udeluft-
sensor eller på T2 til-
luftssensor. 
Bemærk at aggregatet i 
denne fejltilstand altid 
holder bypass-spjældet 
lukket(ikke VEX34DV). 

Tilse og udskift, om 
nødvendigt, sensorsæt-
tet. 

Rød, blinkende lysdiode (30/min) 
og biplyd. 
 
Aggregatet kører videre i fejlsikret 
tilstand (Fail Safe Mode 2), hvor 
tilluftsventilatoren konstant kører 
laveste hastighed (Ventilatorni-
veau 1) og fraluftstventilatoren 
konstant kører på Ventilatorni-
veau1/2. 

En af følgende kompo-
nenter er defekt eller 
har en dårlig forbindel-
se: 
 T3 fraluftsensor 
 T4 afkastsensor 
 Den indbyggede RH 

sensor 
Eller: 
Én af de to ventilatorer 
opnår ikke den ønskede 
hastighed 

Tilse og udskift om nød-
vendigt sensorsættet. 

 

Efterse om ventilatorer-
ne kan køre ubesværet 
rundt, og om ledninger-
ne har mistet forbindel-
sen. 

Fortsættes på næste side 
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Fejlfindingsvejledning, fortsat 
 

 

Alarm Årsag Handling 
Rød, blinkende lysdiode 
(120/min) og biplyd. 
 
Aggregatet er stoppet og by-
pass spjældet er lukket, da 
denne fejltype er behæftet 
med sikkerhedsrisiko. (ikke 
VEX34DV). 
 

En af temperatursenso-
rerne har målt en kritisk, 
høj temperatur på over 
70 °C. 

Kontroller at der ikke er 
brand eller andre varme 
kilder, som varmer rørin-
stallationerne op til over 
70 °C. 

T2 tilluftssensoren har 
målt en temperatur under 
5 °C, hvorved der er risiko 
for frostskade på efter-
varmeflade (tilbehør). 
 
Manglende isolering af 
kanalerne. Meget kold 
udetemperatur under  
÷ 10 °C. Boligen er ikke 
opvarmet. Anlægget er 
ikke indreguleret korrekt.

Undersøg årsagen til den 
kolde tilluftstemperatur og 
foretag korrigerende hand-
ling. Efterisolér kanaler. 
Montér forvarme. 
Foretag korrekt indregule-
ring. Aktivér Installatørdrift 
ved at trykke på Manuel + 
Auto i 6 sekunder. Se af-
snittet indregulering på 
side 11 
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Fejlfindingsvejledning, fortsat 
 

 

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

Fejl Årsag Handling 
Aggregatet kører ikke, 
og der er ikke lys i kon-
trolpanelet. 

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

Der er vand om-
kring/under aggregatet. 

Der er ikke etableret vandlås 
på afløbet, som foreskrevet. 

Kontroller og etablér vandlås 
som foreskrevet. 

 Afløbsstudsen på aggregatet 
eller afløbsslangen er fros-
sen. 

Etablér frostsikring fra af-
løbsstudsen på aggregatet 
og hele vejen til afløbet, evt. 
ved hjælp af et varmekabel 
(tilbehør). 

 Aggregatet er monteret 
skævt, så der er fald væk fra 
afløbet i aggregatet. 

Ret aggregatet, så det hæn-
ger/står lodret/vandret. 

 Afløbet er stoppet i slangen 
eller i drypbakken inde i ag-
gregatet. 

Kontrollér at afløbet ikke er 
stoppet, og rens, om nød-
vendigt med, vand og opva-
skemiddel. 

 Styrenfronten og evt. plast-
fronten på drypbakken har 
været skruet af aggregatet, 
og er ikke genetableret med 
tilstrækkelig tæthed. 

Kontrollér at plastfronten til 
drypbakken og styrenfronten 
er monteret korrekt, så de er 
helt luft- og vandtætte. 

 

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

Gener Årsag Handling 
Aggregatet støjer unor-
malt. 

Ventilatorniveau 4 kører (kun 
beregnet til at køre i en kor-
tere periode). 

Skru ned for aggregatet til 
Ventilatorniveau 1,2, 3 eller 
aktivér automatisk behovs-
styring. 

Filteret er blokeret. Tilse og skift evt. filter. 
Installationen er ikke udført 
korrekt, luftvejen kan være del-
vis blokeret. 

Kontrollér at kanalerne er 
ført korrekt, og at luftvejen 
ikke er blokeret. Indregulér 
airflow, se afsnittet ’Sådan 
indregulerer du aggregatet’ 
side 11. 

Aggregatet er ikke indregule-
ret korrekt. 

 

Fortsættes på næste side 
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Fejlfindingsvejledning, fortsat 
 

 

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

Gener Årsag Handling 
Aggregatet køler ikke nok. Aggregatet er en VEX34DV, 

som ikke har indbygget by-
pass-modul. 

Aggregatet virker korrekt. 

Udeluften bliver muligvis 
varmet op, før den kommer 
ind i boligen. 

Flyt evt. indtagsristen til 
nordsiden af boligen. 

Temperaturne ligger udenfor 
de fastlagte grænser, som 
skal være opfyldt for at opnå 
køling med bypass. Se også 
afsnittet ’ Setpunkter og 
kontrolstrategier’ side 15 

Tryk på manuel bypass for 
at opnå køling de næste 6 
timer. 

Bypass-spældet har sat sig 
fast eller spjældmoteren er 
defekt. 

Tilse bypassmodulet og 
udskift om nødvendigt by-
passmotoren 

Uensartet drift, med stor 
variation på luftmængden. 

Aggregatet er sandsynligvis 
sat til automatisk behovssty-
ring, hvilket vil variere på 
luftmængden efter behovet i 
boligen, og den relative fug-
tighed i udeluften. 
 
Der er ikke fejl på aggregatet

Aggregatet kan med fordel 
sættes til manuel drift på 
det Ventilatorniveau, som 
passer til behovet (normalt 
Ventilatorniveau 3). Det 
frarådes dog at køre med 
en luftmængde, som kon-
stant ligger under det, byg-
ningen kræver iht. nationa-
le lovkrav, da der er risiko 
for fugtskader og forringet 
luftkvalitet. 

Boligen bliver unødigt ud-
tørret. 

Aggregatet kører måske 
med for stort luftskifte, i 
forhold til boligens størrelse 
og anvendelse. 

Kontrollér at aggregatets 
luftmængde svarer til boli-
gens størrelse og belastning 
ved at foretage en kontrol af 
aggregatets luftmængder i 
henhold til indregulerings-
proceduren på side 11. 

Aggregatet er manuelt sat 
til at køre med det nominel-
le luftskifte (Ventilatortrin 
3) i manuel drift. For tørt 
indeklima kan forekommer 
specielt om vinteren, hvor 
udeluften er meget tør. 

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

 Ventilatortrin 2 eller 1 
anbefales kun for en be-
grænset periode. 

Fortsættes på næste side 
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Fejlfindingsvejledning, fortsat 
 

 

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

Gener Årsag Handling 
Der er fugt på indvendig 
side af ruder og andre kol-
de flader (efterår, vinteren, 
forår). 

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

Finjustér luftmængder og 
kasteretning på loftventi-
lerne for at sikre luftskiftet 
på de kritiske steder. Indstil 
aggregatet til automatisk 
drift, hvorved fugtigheden 
automatisk holdes på et 
passende niveau. 
 
Lad ikke aggregatet køre 
konstant på Ventilatortrin 1 
eller 2 i manuel drift, da det 
sandsynligvis ikke rækker 
til at holde fugtigheden ne-
de, når fugtbelastningen af 
boligen er stor. 

Aggregatet kører konstant 
med 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 strøm-
men. 

Aggregatet virker korrekt. 
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Tekniske data 
 

Ydelsesdata Tabellen viser de tekniske ydelsesdata 
 

Specifikation Enhed  VEX34DV 
Max. luftmængde, frit blæsende  (m3/h) 325 
Luftmængde ved 80 Pa systemtryk og max. 1000 J/m3 (m3/h) 230 
Anbefales til boliger op til m2 185 
Varmevekslertype  Alu. mod-

strømsveksler 
Temperaturvirkningsgrad  Op til 95 % 

(kondenserende 
drift)  

Filterklasse tilluft/fraluft, standard  G4/G4 
Temperaturområde uden forvarme. Forvarme anbefales 
under  -6°C 

°C ÷13 til + 50 

Drift temperaturområde med forvarme °C ÷ 30 til + 50  
 

 

Kabinetdata Tabellen viser de tekniske kabinet data. 
 

Specifikation Enhed  VEX34DV 
Højde incl. vægbeslag mm 1057 
Bredde mm 530 
Dybde  mm 437 
Kanaltilslutning mm 125 
Vægt, aggregat kg 32 
Vægt med emballage kg 42 
Dimensioner inkl. emballage (HxBxD) mm H: 568 

B: 1067 
D: 460 

Yderkabinet materiale  Aluzink 
Farve RAL 9010 
Kabinet isolering, styren mm 32 
Anbefalet omgivelses temperatur, aggregat °C +10 til +50°C 
Isoleringsgrad kabinettet  W/m2x °K 0,97 
Brandklassificering, styren kabinettet   DIN 4102 klasse B1
Brandklassificering, hele enheden  EN 13501 klasse E
Beskyttelsesklasse IP 22 

Fortsættes på næste side 
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Tekniske data, fortsat 
 

Elektriske data Tabellen viser de tekniske el-data 
 

Specifikation Enhed  VEX34DV
Integreret kontrolpanel HCP 4 i fronten  Ja 
Forsyningsspænding  1x230 V, 50 Hz
Max. strømforbrug, uden for- og eftervarme A 0,4 
Max. effektforbrug, uden for- og eftervarme W 88 

 

Lyddata Tabellen viser de tekniske lyddata: 

Luftmængde 
[m³/time]/ 

[l/s] 
Trykydelse 

[Pa] 

Lyd til kanal  Lyd til omgivelserne  
lydtrykniveau LP [dB(A)] Tilluft.  

Lydeffekt‐
niveau. LW 
[dB(A)] 

Fraluft. 
Lydeffekt‐ 
niveau. LW 
[dB(A)]  *  **  *** 

126/35 

70/100 

46/49  44/46  46/49  41/44  38/41 

162/45  49/51  46/52  52/53  46/51  43/48 

216/60  55/56  52/53  54/55  46/48  43/45 

*) Målt i rum med 10 m² Sabine.  
**) Målt i samme rum, men hvor VEX34DV er monteret i et garderobeskab med lukket 
låge. 
***) Målt i en typisk entre med 20 m² Sabine, hvor VEX34DV er monteret i et gardero-
beskab med lukket låge. 
 

 

Fortsættes på næste side 
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Tekniske data, fortsat 
 

 

Lydeffekt opdelt i 
frekvensbånd 

Tabellen viser de tekniske lydeffekt opdelt i frekvensbånd 

Volume 
[m³/time]
/[l/s] 

Tryk 
[Pa] Målepunkt 

Frekvensbånd lydeffekt, LW [dB(A)]  
Total LW 

dB(A) 
63 
Hz 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

126/35 

70 

Tilluft 20 30 41 42 38 30 19 18 46 

Fraluft 18 30 41 41 30 26 18 18 44 

Omgiv. Unit på væg 33 37 49 42 43 40 29 26 51 

Omgiv. Unit i køkkenskab 36 34 43 34 28 23 16 19 45 

100 

Tilluft 22 32 46 45 39 32 21 18 49 

Fraluft 22 33 43 42 32 27 19 18 46 

Omgiv. Unit på væg 37 40 51 45 45 41 34 29 53 

Omgiv. Unit i køkkenskab 40 37 46 37 31 24 20 22 48 

162/45 

70 

Tilluft 23 31 43 46 41 33 22 18 49 

Fraluft 26 31 42 43 33 29 21 18 46 

Omgiv. Unit på væg 44 43 50 49 51 44 35 27 56 

Omgiv. Unit i køkkenskab 47 40 45 42 37 27 21 20 50 

100 

Tilluft 28 33 44 48 43 35 23 18 51 

Fraluft 29 34 44 51 37 31 23 18 52 

Omgiv. Unit på væg 52 45 48 52 51 44 36 27 57 

Omgiv. Unit i køkkenskab 55 42 43 44 37 28 22 20 55 

216/60 

70 

Tilluft 28 33 44 54 46 37 28 18 55 

Fraluft 27 33 43 52 39 33 27 18 53 

Omgiv. Unit på væg 45 41 49 56 52 48 41 29 59 

Omgiv. Unit i køkkenskab 48 38 43 48 38 31 27 22 52 

100 

Tilluft 28 35 45 55 46 38 29 18 56 

Fraluft 32 34 44 52 40 34 28 18 53 

Omgiv. Unit på væg 40 42 48 53 53 49 42 30 58 

Omgiv. Unit i køkkenskab 43 39 43 45 38 32 28 23 50 
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Dimensioner, VEX34DV 
 

 

Aggregatets  
dimensioner 

Illustrationen viser dimensionerne på VEX34DV: 
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Eldiagram 
 

Diagram Dette er det elektriske diagram for VEX34DV  
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Luftmængder i henhold til Bygningsreglementet 
 

Værdier,  
nominel drift 

Følgende luftskifte værdier er gældende jvnf. Dansk Bygnignsreglement, i nominel drift 
på ventilator niveau 3 

Rum Liter pr. sekund m3/time 
Køkken 20 72 
Badeværelse 15 54 
Toilet 10 36 
Bryggers 10 36 

 

 

Værdier,  
behovsstyring 

Minimums luftmængde i behovsstyring beregnes med formlen: 
Boligens areal i m2 gange 0,3 = liter pr. sekund. 
 
Eksempel ved 90m2 bolig: 
90*0,3=30 l/s 
 
Liter pr. sekund omregnes til m3 ved: 
Liter per. Sekund gange 3,6= m3 pr. time 
 
Eksempel: 
30 l/s * 3,6 = 108 m3/time 
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EXHAUSTO A/S 
Odensevej 76 
DK-5550 Langeskov 
Tel.: +45 6566 1234 
Fax: +45 6566 1110 
EXHAUSTO@EXHAUSTO.dk 
www.EXHAUSTO.dk 
 
EXHAUSTO GmbH 
Mainzer Str. 43 
D-55411 Bingen am Rhein 
Tel.: +49 6721 9178-112 
Fax: +49 6721 9178-97 
info@EXHAUSTO.de 
www.EXHAUSTO.de 
 
NOVEMA Aggregater AS 
Industriveien 25 
N-2021 Skedsmokorset 
Tel.: +47 6387 0770 
Fax: +47 6387 0771 
post@EXHAUSTO.no 
www.EXHAUSTO.no 
 
EXHAUSTO AB 
Östra Hindbyvägen 26B 
SE-21374 Malmö 
Tel.: +46 010 211 7100 
Fax: +46 040 191 200 
info@EXHAUSTO.se 
www.EXHAUSTO.se 
 
EXHAUSTO Ventilation 
Ltd. 
3rd floor, The Pinnacle, 
Central Court, Station Way, 
Crawley, RH10 1JH 
Tel. +44 (0) 1293 511555 
Tel. +44 (0) 8448 099344 
info@EXHAUSTO.co.uk 
www.EXHAUSTO.com 

SCAN-PRO AG 
Postfach 74 
CH-8117 Fällanden 
Tel.: +41 43 355 34 00 
Fax: +41 43 355 34 09 
info@scanpro.ch 
www.scanpro.ch 
 
BRAUTEK OY 
PL 31, Ylistörmä 4H 
FIN-02201 ESPOO 
Tel.: +358 9 867 8470 
Fax: +358 9 804 1003 
brautek@brautek.fi 
www.brautek.fi 
 
INATHERM B.V. 
Vijzelweg 10 
NL-5145 NK Waalwijk 
Tel.: +31 416 317 830 
Fax: +31 416 342 755 
sales@inatherm.nl 
www.inatherm.nl 
 
Limtre Virnet ehf 
Gylfaflöt 9 
IS-112 Reykjavik 
Tel.: +354 530 6000 
Fax: +354 530 6039 
limtrevirnet@limtrevirnet.is 
www.limtrevirnet.is 
 
ЭкоЭнергоВент 
Россия, Санкт-Петербург 
ул.Белоостровская, д.8 
офис 1425 
Тел./Факс:+7(812) 655-09-79 
E-mail: info@ecoenergovent.ru 
www.ecoenergovent.ru 

Domestibel France 
Domestibel SPRL 
8, rue du Marèchal de Lattre 
59000 Lille 
Tel.: +33 (0)3 20 78 93 77 
Fax: +33 (0)3 20 86 99 62 
Email: info@domestibel.fr 
 
Xilio 
Industriezone Dries Dries 4 
9870 Olsene 
Tel.: +32 (0)9/232 48 58 
Fax: +32 (0)9/230 93 74 
info@xilio.be 
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