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SKIFT DIT VENTILATIONSAGGREGAT 
TIL NY OG ENERGI-OPTIMAL LØSNING 
- FOR OPTIMALT KLIMA, BÅDE UDE OG INDE

Optimalt indeklima og minimalt energiforbrug er målet 
for al produktudvikling hos EXHAUSTO.

Vi tør godt kalde vores medarbejdere  
specialister/eksperter - de repræsenterer  
os og Danmark i førende danske og  
europæiske indeklima-sammenhænge  
og sikrer at indeklima og energiforbrug  
går hånd i hånd, samtidig med at CO2  
udledning til stadighed forsøges 
reduceret.

•  VEX150 årgang 2000, 
sammenlignet med 
VEX150CF årgang 2020.

• Danske klimaforhold
• 24/7 drift året rundt
•  Gennemsnitlige danske 

energipriser: 
- elektricitet: 2,40 DKK/kWh 
- varme: 1,20 DKK/kWh

BEREGNING AF TILBAGEBETALING

ANSVAR
Vi har alle et ansvar for vores klima, både ude og inde.  
Reduceringen af CO2 udledningen gør noget ved vores  
„footprint“ men indeklima er ikke mindre vigtig.  
 
De seneste offentliggjorte tal (30. juli 2019) fra et forskningsstudie på Aalborg Universitet, målt på 4,5 mill. danskere 
over 16 år, viser nu at bl.a. luftvejsallergi (2. plads), Bronkitis (5. plads) og Astma (6. plads) er blandt topscorerne over 
hyppigste kroniske lidelser i Danmark. Tallene i undersøgelsen stammer tilbage fra 2013, men at de ikke er af nyere 
dato, skyldes alene, at det tager rigtig lang tid at indsamle og bearbejde dataene, og faktisk mener forskerne bag, at 
andelen af danskere, der har kroniske lidelser, i 2020 kan være endnu højere.

VEX150  
årgang 2000  

kWh

VEX150CF  
årgang 2020  

kWh
DKK

El til motorer, besparelse 15.573 x 2,4 8.686 x 2,4 16.529,-

Opvarmning, besparelse 14.245 x 1,2 764 x 1,2 16.177,-

Besparelse i alt 32.706,-

Pris VEX150CF 130.605,-

Installations omkostninger 15.000,-

Samlede omkostninger 145.000,-

Simpel tilbagebetaling v. skift fra VEX150 til VEX150CF anno 2020 Ca. 4 år

Vi arbejder konstant  på at udvikle og implementere  ny teknologi som maksimerer  virkningsgraden og reducerer  energiforbruget, så vores løsninger  ikke bare lever op til gældende  lovgivning, men sætter nye  standarder for branchen.

Bemærk: Hvis VEX’en er endnu ældre, fx. VEX5.5 vil tilbagebetalingstid kun være ca. 3 år



Vi udvikler konstant 
vores produkter med 
fokus på optimalt inde-
klima og minimalt 
energiforbrug.

Derfor tilbyder vi nu 
udskiftning af VEX100 
aggregater fra år 2000 
- 2007 

til en ny, moderne 
løsning VEX100CF, som 
reducerer den samlede 
CO2-udledning til bare 
38% af 2000-niveauet.

*)  Ved udskiftning af en VEX150 
årgang 2000-2007  
med en ny VEX150CF

REDUCER CO2 UDLEDNING 
MED OVER 60% *)
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2. 
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3. 
generation

2017

4. 
generation

AC-motorer med  
Motor Power Regulator (MPR).  
Højt strømforbrug pga. datidens  

motorregulering vha. MPR-teknologi. 
MPR-teknologien havde ca. samme  

strømforbrug ved alle ventilator- 
hastigheder. Overskudsenergien  

blev omdannet til eftervarme

EXHAUSTO  
EXstream hjul og FC-motorer.  

FC-motorer med frekvensomformere 
gav en høj reduktion i strøm- 

forbruget. Den ekstra varmeeffekt 
var højere end den oprindelige 

generation 1 - VEX100. Årsagen er, 
at MPR’en genererede ekstra intern 
varme med denne type teknologi

EC-motorer og højeffektiv 
krydsvarmeveksler.  

EC-motorer og specielle  
EC-styringer medførte et  

yderligere reduceret  
strømforbrug

VEX100CF  
modstrømsveksler.  

Ændringen fra højeffektiv kryds- 
til modstrømsvarmeveksler  

reducerer den samlede CO2- 
udledning til kun 38%  

af 2000-niveauet.

Bemærk: Hvis VEX’en er endnu ældre, fx. VEX5.5 vil tilbagebetalingstid kun være ca. 3 år



VEX100CF-SERIEN 
-  MED INDBYGGET VARMEFLADE OG MODSTRØMSVEKSLER,  

MÅSKE MARKEDETS MEST KOMPAKTE AGGREGAT

VEX100CF-serien er det velrenomerede VEX100-aggregat, udstyret med 
modstrømsveksler. Det betyder, at det kompakte og fleksible aggregat 
fortsat kan overholde gældende energibestemmelser, idet VEX100CF 
overholder Erp18 og blot er 250 mm højere end et VEX100-aggregat, så 
udskiftning er 1:1.

VEX140CF, 150CF og 160CF kan bestilles i enten Horisontal eller Vertikal 
udførsel, hvorimod VEX170CF kun kan bestilles som Horisontal.

Det er en meget fleksibel aggregatserie, der kan bestilles som LEFT eller 
RIGHT og med studsplaceringer i side, top eller bund.

EXACT2 AUTOMATIK
Bag den enkle betjening sikrer den avancerede EXact2-automatik optimal 
driftsøkonomi. Automatikken tilpasses nemt den daglige rytme på 
brugsstedet f.eks. skolen, kontoret eller i boligen.

EXact2-automatikkens egenskaber:
• Enkel betjening
• 3 brugerniveauer, 2 med adgangskode (tekniker og specialist)
•  Flere indeklimaniveauer, som bl.a. via indbygget uge-ur kan tilpasse 

ventilationen efter det aktuelle behov

Se flere udvalgte funktioner i funktionsoversigten på www.exhausto.dk

  VEX170CF: 1.200 – 8.120 m3/h

  VEX160CF:     830 – 4.790 m3/h

  VEX150CF:    500 – 3.210 m3/h

  VEX140CF:    250 – 1.980 m3/h

EXHAUSTO LEVERANDØR AF OPTIMALT INDEKLIMA I MERE END 60 ÅR
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Alle opgivende maks luftmængder er jf. Erp 2018
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