VEX33-2DM - VEX35-2DV

Energirigtige aggregater til
Decentral Boligventilation
EXHAUSTO har i mange år været kendt for central
boligventilation – først med tag- og boksventilatorer
kendt som EBV2002.
I midten af 00´erne kom Living med EBV04, hvor
brug af aggregater med varmegenvinding til central
ventilation vandt indpas pga. skærpede energikrav.
I 2014 introducerede EXHAUSTO for første gang
decentral ventilation i etageejendomme og nu er
tiden inde til en opdatering.
VEX30-serien er en meget fleksibel serie af
decentrale varmegenvindingsaggregater der
som standard kan styre 2 brand-/røgspjæld.

VEX33-2DM

VEX35-2DV

www.exhausto.dk

VEX33-2DM

VEX35-2DV

VEX33-2DM er et kompakt ventilationsaggregat,
designet til brug i én bolig. Aggregatet er
designet for montage over nedhængt loft
(ceiling) med 2 studse Ø160 mm i hver gavl, men
kan også monteres vandret eller lodret på en væg.
Det giver mange muligheder - og gør aggregatet
velegnet til blandt andet lejlighedsbyggeri.
VEX33-2DM kan sågar sættes på fødder
(tilbehør) på gulvet.

VEX35-2DV er et kompakt ventilationsaggregat
designet til brug i én bolig. Aggregatet er
vægmonteret med 4 stk. Ø160 mm studse i top
– velegnet til netop lejligheder. VEX35-2DV kan
også sættes på fødder (tilbehør) på gulvet.

VEX33-2DM leveres som standard med svingningsdæmpere
for vibrationsfri montage.

VEX35-2DV kan leveres i en lang række varianter:

• Left- og Right-model
• 2 ventilatorstørrelser
• Aluminium (t op til 86%) og kunststof (t op til 90%) varmeveksler, for høj eller meget høj temperaturvirkningsgrad

VEX35-2DV indeholder:

VEX33-2DM indeholder:
• Aluminiumsvarmeveksler, t op til 86%
• Indbygget bypass
• Udvendigt kabinet af stålplade
• Indvendig isolering af EPP-plast
• ISO Coarse 65% (G4) filtre som standard og
ePM10 55% (M5) og ePM1 70% (F7) som tilbehør

• Indbygget bypass
• Inkl. vandlås og vægophængsbeslag.
• VEX35-2 leveres med hvidlakeret låge (RAL 9016)
• VEX35-2 tilbydes med ePM10 55% filter (M5) som standard
og ePM1 70% filter (F7) som tilbehør

Dimensionerne på VEX35-2DV passer til indbygning som et
normalt skabsmodul B x D = 600 mm, f.eks. bag en rammelåge der sammen med den specielle lydisolerende låge giver
et lavt lydtryksniveau i boligen.
Aggregat/varenummer

Orientering
(tilluft)

VEX35DVLA12DK

Kunststof

VEX35DVLB12DK

Left

VEX35DVLA22DK

VEX35DVRA12DK

Kunststof
Right

VEX35DVRB22DK

Frithængt under loft

Indbygget over nedhængt loft

Lp(A) dB

126 m /h og 65 Pa

31

180 m3/h og 85 Pa

33

126 m3/h og 65 Pa

29

180 m3/h og 85 Pa

31

3

Kunststof
Aluminium

VEX35DVRA22DK

Luftmængde

Aluminium

VEX35DVLB22DK

VEX35DVRB12DK

VEX33DMB2DK monteret:

Varmeveksler Ventilatortype

VEX monteret:

Kunststof
Aluminium

M2

M1

M2

luftmængde

Lp(A) dB

Ventilatortype

126 m /h og 80 Pa

30

M1

162 m3/h og 90 Pa

33

M2

3

Indbygget i køkkenskab

Aluminium

M1

Forudsætninger: Rumdæmpning 20-m2-Sabin, Lp(A) i 1 mtr. afstand

Styring MCB2.0
VEX33-2DM og VEX35-2DV leveres med en ny og opdateret styring, MCB2.0, med en lang række standardfunktioner bl.a. mulighed for at opfylde kravene i den kommende DS428:2019 udgave, brandsikring af ventilationsanlæg. Af øvrige funktioner og muligheder kan nævnes:

• Styring, overvågning og motionering af 2 stk. brand-/

røgspjæld (230 V) iht. DS428:2019.
• Indbygget fugtsensor, for behovsstyring af luftmængden,
sommer-/vinter indstilling som standard.
• Tilslutningsmulighed (og spændingsforsyning) for
kanalmonteret el-forvarmeflade (0-10V, 1.000 W) og
el-eftervarmeflade (on/off, 300 W).
• S-Touch, enkelt og tilgængeligt brugerpanel (tilbehør)
med boost funktion (timerstyret), filteralarm, 4-trins
ventilatorstyring og temperaturindstilling.
• Tilslutning af boostsignal fra potentialfrit relæ, f.eks.
emhætte type EXHAUSTO ESL. Boostsignal overstyrer
evt. regulering via fugtsensoren.

• Fuld kontrol af alle funktioner og settings samt udlæsning af

data i automatikken, med EXHAUSTO ServiceTool (tilbehør)
via Modbus.
• Modbuskommunikation for tilslutning til CTS/BMS-system, alle
funktioner tilgængelige via Modbus protokollen.
• Frostsikring af varmeveksleren, flere intelligente
aktiveringsmuligheder (temperatur og fugt).
• Meget enkel tilslutning af forsyningsspænding via
forsyningskabel med stik og adaptor.
• Alarmlog, som gemmer de sidste 50 advarsler og alarmer.
• MB-Gateway (tilbehør) med webserver, giver mulighed for
tilslutning af op til 32 anlæg med status oversigtsbillede af
alle anlæg.
• Via MB-Gateway (tilbehør) er der mulighed for BacNet IP
tilslutning, email server til alarm-emails og datalog af
32 parametre i alt.
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Kapacitetskurve med G4-filter
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VEX35-2DV
Kompaktaggregat for vertikal montage
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Aggregatet findes også i Right
- Se målskitse på www.exhausto.dk
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A = Tillæg kunststofveksler - B = Tillægstryktab F7-filter

Ventilator toleranceklasse 3,
iht. DIN24166
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Tilbehør til VEX33-2DM og VEX35-2DV
Betjeningspanel

Beskrivelse

Forvarmeflade:
Ekstern, elektrisk forvarmeflade
EKANIS1601000 (1000 Watt)
Styres via VEX-automatikken
med 0-10V signal.
Eltilslutning (230V) via VEX.

S-Touch

Enkel styring med de nødvendige
indstillingsmuligheder

One Touch betjening

X

Børnesikring

X

Tastelyd

X

Kommunikationsprotokol; Modbus

X

Standby mode;
Energisparefunktion

X

0-10V Ind-/udgang

X

Mål på panel

Øvrigt tilbehør

84 x 84 x 22 mm

Visning af aktuel
tillufttemperatur

X

Visning af indstillet
tillufttemperatur

X

Visning af
ventilatorhastighed

X

Visning af fugtighed

X (RH drift)
X

Indstilling af ur-drift

X

ServiceTool tilslutning

X

Montagefødder (VEX35-2DV)
for opstilling på gulv - dette
sikrer tilstrækkelig plads under
aggregatet til vandlås

Filter:
G4 filter: ISO Coarse 65%
M5 filter: ePM10 55%
F7 filter: ePM1 70%

ServiceTool:
EXHAUSTO ServiceTool for
opstart, indregulering og
indstilling af de mange
funktioner - nemt og enkelt.

3005874 - 10.2019 - Ret til ændringer forbeholdes.

CO2 overstyringsmulighed

Eftervarmeflade:
Ekstern, elektrisk eftervarmeflade
EKA160300 (300 Watt)
Styres via VEX-automatikken.
Eltilslutning (230V) via VEX.

Yderligere oplysninger og teknisk information findes på www.exhausto.dk
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