VEX300T

Ny aggregatserie bringer
indeklimaet helt i top
Ekstremt kompakt design og optimal
energi-performance - det er nøgleordene for vores nye serie af
aggregater med top-tilslutning
VEX350T: 400 - 3.900 m3/h
VEX340T: 300 - 2.650 m3/h
VEX330T: 250 - 2.250 m3/h
VEX320T: 200 - 1.390 m3/h
VEX310T: 90 - 620 m3/h

www.exhausto.dk

VEX300T

KOMPAKTAGGREGAT
MED TOP-TILSLUTNING
VEX300T er et ekstremt kompakt VEX-aggregat, hvor alle
luftveje ledes ind/ud af aggregatets top. Et top-aggregat er
en meget pladsbesparende løsning - dels fordi al tilslutning
sker på toppen eller fronten af aggregatet og dels fordi den
er konstrueret med indbygget varme- eller køleflade.

KOMPAKT DESIGN
Kompakthed er et nøgleord i konstruktionen af VEX300T.
Aggregatet optager minimalt gulvareal og har ingen tilslutninger på gavlene, hvilket
betyder, at det nemt kan placeres, selvom pladsen er trang. Desuden kræves kun
plads til installations- og serviceadgang foran aggregatet.
Køle- eller varmeflade er indbygget i aggregatet, så disse ikke optager plads i
kanalsystemet. VEX300T har runde tilslutninger (standard dimension), så man
undgår fordyrende overgangsstykker.
Aggregaterne kan naturligvis transporteres
igennem en normal døråbning (900 mm).
Desuden kan alle aggregater leveres som
SPLIT.

NEM INSTALLATION
OG SERVICE
”ÉT TILSLUTNINGSPUNKT”
INSTALLATION

• Al tilslutning i top og front
• Standard dimensioner på tilslutning
• Køle-/varmeflade er indbygget
• Vandtilslutning i top
• Kondensafløb i front
SERVICE

• Al automatik samlet ét sted
• Nemt at rengøre
• Nem demontering af ventilator/motorer
• Nemt udtræk af veksler
• Filter i filterskinner med børstelister for enkelt
udtræk og filterskifte

• Børstelister for lækagesikring
LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER

SERVICE VENLIG
Aggregatet er opbygget, så det er nemt
at servicere og vedligeholde. Al service
og vedligehold foregår via lågen på
forsiden af VEX300T.

• Modstrømsveksler - Høj temperaturvirkningsgrad
(op til 94%)

• Lavt strømforbrug
STANDARD KANALDIMENSIONER

• Ingen fordyrende overgangsstykker
LAVT LYDNIVEAU

FOR-FILTRERING
Ligger ejendommen i et område med dårlig
udeluftkvalitet, kan det anbefales at anvende
et for-filter for bedre indeklima. VEX300T er
konstrueret med panelfiltre. Som noget nyt
med mulighed for for-filtrering af tilluften, for
at opnå bedre filtrering og lavere driftsomkostninger, alt sammen i overensstemmelse med
ISO 16890 og DS/EN 16798-3.

BEREGNINGSPROGRAM
EKSKLUSIVT TILBEHØR

• Vandvarmeflade, (HW - 2 størrelser)
• Elvarmeflade, (HE - 2 størrelser)
• Køleflade, (CW - 2 størrelser)
• Køle-/varmeflade, (DX - 1 størrelse)
For øvrigt tilbehør, se www.exhausto.dk

VEX300T

ENERGIRIGTIG LØSNING
GIVER SUNDT INDEKLIMA
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Med et lavt energiforbrug og høj temperaturvirkningsgrad (op til 94%)
skåner man både pengepungen og miljøet. Adskilte luftveje beskytter
mod lugt- og fugtoverførsel og sikrer et sundt indeklima. Med VEX300T
er EXHAUSTO’s udvalg af kompaktaggregater komplet!
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* Ved opstilling på sokkel + 105-135 mm

KOMPLET MODSTRØMSPROGRAM
Med VEX300T-serien tør vi godt sige, at vores kompaktprogram
er komplet. Med 3 stærke VEX-serier, som alle er i kompakt
design, har optimale energi-performance og avanceret automatik
for optimal styring, har vi nu et program som er helt i top.

VEX300
VEX300-serien består nu af knap 20 aggregater med modstrømsveksler og luftmængder op til 9.200 m3/h - alle udviklet med særligt
fokus på kompakt design. Alle aggregater*) kan transporteres
igennem en almindelig døråbning (900 mm) og er således særligt
velegnede, hvor pladsen og adgangsvejen er trang og hvor hver en
kvadratmeter skal udnyttes.
Udover horisontale aggregater findes også ceiling-aggregater for
montage i/under loft. Desuden kan de fleste aggregater leveres
for udendørs montage og i SPLIT-udførelse.
Læs mere på www.exhausto.dk/VEX300

*) VEX370 dog i SPLIT udførelse

GARANTERET
PERFORMANCE
EUROVENT - VDI - RLT

ENKEL AUTOMATIK
AVANCEREDE
MULIGHEDER

CERTIFICERINGER

EXACT2 AUTOMATIK

Når du som kunde skal vælge dit produkt, er det vigtigt,
at du kan regne med, at de data du får oplyst, er
korrekte. VEX300T-serien er certificeret for
garanteret performance:

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

Eurovent certificering

• D1(M) - Kabinettets stivhed
• L1 (M) - Tæthed ved -400 og +700 Pa
• F9 (M) - Filter bypass lækage
• T2 (M) - Isoleringsklasse - termisk transmission
• TB3 (M) - Termisk brofaktor

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

RLT
VEX300T er RLT-certificeret og som et led i denne
certificering verificeres de data, der opgives i beregningsprogrammet EXselect. RLT-certificeringen er gældende
for aggregater over 1.000 m3/h

VDI6022
VEX300T er udviklet i overensstemmelse med den tyske
hygiejnenorm VDI6022.
• Nem adgang for rengøring og service
• Ingen skarpe kanter
• Kondensbakke med fald fra alle sider til afløb

VEX100CF

SPLIT

VEX100CF-serien er det rigtige valg, når man vil kombinere
kompakthed med fuld fleksibilitet. VEX100CF har også modstrømsveksler og dækker luftmængder op til 8.120 m3/h.
Med fleksible studstilslutninger, option for både horisontal og
vertikal, samt udendørs udførelse giver VEX100CF fuld frihed for
at tilpasse aggregatet til den påkrævede placering.

- så er ingen adgangsvej for trang
Alle vores kompaktaggregater kan desuden tilbydes som SPLITløsning, så aggregatet kan transporteres til installationssteder,
hvor adgangsvejen er meget trang.

Læs mere på www.exhausto.dk/VEX100CF

Med en SPLIT-løsning leveres aggregatet enten adskilt eller
forberedt for adskillelse på installationsstedet. EXHAUSTO
tilbyder autoriseret personale til at samle aggregatet.
Læs mere på www.exhausto.dk/SPLIT

VEX300T

MED FOR-FILTRERING
FOR OPTIMALT INDEKLIMA
ISO 16890, den nye filterstandard og DS/EN 16789-3 stiller
skarpt på bedre indeklima tilpasset partikler i udeklimaet.

ODA (Out Door Air)
I de fleste byer ligger udeluftkvaliteten i
udendørsklasse (ODA) 1 og 2. For at
garantere tilluftskvaliten skal der således
ofte anvendes for-filtrering.
Kategori

Beskrivelse

ODA1

Udeluft kun midlertidigt
støvholdigt (f.eks. pollen)

ODA2

Udeluft med høje koncentrationer af partikler og/eller
forurenende gasser

ODA3

Udeluft med meget høje koncentrationer af forurenende
gasser og/eller partikler

INDEKLIMA
Med for-filtrering sker der en
ekstra filtrering af udeluften,
inden luften blæses ind. Det sikrer,
at selv små forurenende partikler
filtreres fra – dette giver et
optimalt indeklima og øger i øvrigt
levetiden af aggregatets filtre.

For-filter

Fraluft filter

• Coarse 65% - (G4)
• ePM10 65% - (M5)
• ePM1 55% - (F7)

• Coarse 65% - (G4)
• ePM10 65% - (M5)
• ePM1 55% - (F7)

Tilluft filter

• ePM10 65% - (M5)
• ePM1 55% - (F7)
• ePM1 80% - (F9)

GUIDE
TIL
FILTERVALG

Indeklimaet vores mærkesag
Nøglen til et godt indeklima

På baggrund af formodet udeluftkvalitet (ODA) og ønsket
indblæsningskvalitet (SUP) har vi gjort det enkelt at vælge det
helt rigtige filter ud fra nedenstående tabeller.
Udendørs luftkvalitet - ODA
Kategori

PM2,5

PM10

ODA1

 10

 20

ODA2

 15

 30

ODA3

 15

 30

Samtidig er vi, særligt i større byer og industriområder,
under stigende påvirkning af et forurenet udemiljø.
Dette udemiljø påvirker indirekte indeklimaet, idet partikler via tilluften bringes ind i bygningen.

Ønsket tilluftkvalitet
Kategori

I vores stræben efter at nedbringe energiforbruget bliver vores bygninger stadig mere tætte. Men hvad der er
godt for energiforbruget, kan være dårligt for indeklimaet. Den tætte konstruktion gør det vanskeligt at fjerne fugt, og med fugt skabes grobund for skimmelsvamp. Det forårsager ikke kun skader på selve bygningen, men giver også et usundt indeklima, som påvirker vores helbred og velbefindende, med mindre der
etableres tilstrækkelig ventilation.

Beskrivelse

SUP1

Tilluft med meget lave koncentrationer af
partikler og/eller gasser

SUP2

Tilluft med lave koncentrationer af
partikler og/eller gasser

SUP3

Tilluft med middel koncentrationer af
partikler og/eller forurenende gasser

SUP4

Tilluft med høje koncentrationer af
partikler og/eller gasser

SUP5

Tilluft med meget høje koncentrationer af
partikler og/eller gasser

I VEX300T-serien introducerer vi derfor muligheden for
for-filtrering – en ekstra filtrering af udeluften for at minimere antallet af skadelige partikler, før luften ledes
ind i bygningen.

Sådan påvirker partikler (PM) os:

SUP (Supply air)
Når udeluftkvaliteten (ODA) og ønsket tilluftkvalitet (SUP) er
fastlagt, ses i nedenstående tabel hvilket krav der skal stilles
til filtrets filtreringsevne af partikler (PM) i størrelse under
henholdsvis 1,0m, 2,5m og 10m.

Størrelse PM ~ 10m Størrelse PM ~ 2,5m
Grove partikler
Fine partikler
Øvre luftveje
Nedre luftveje

Tilluft luftkvalitet - SUP

SUP1*

SUP2*

SUP3**

SUP4

SUP5

PM2,5  2,5 PM2,5  5 PM2,5  7,5 PM2,5  10 PM2,5  15
PM10  5 PM10  10 PM10  15 PM10  20 PM10  30

Kategori

ePM1

ePM1

ePM2,5

ePM2,5

ePM10

ODA1

60%

50%

60%

60%

50%

ODA2

80%

70%

70%

80%

60%

ODA3

90%

80%

80%

90%

80%

* Minimumskrav til filter PM1 50% refererer til sidste filtertrin.
** Minimumskrav til filter PM2,5 50% refererer til sidste filtertrin.

Størrelse PM ~ 1m
Inhalerbare partikler
Alveoler

Størrelse PM ~ 0,1m
Ultrafine partikler
Blodbanen/
hele kroppen

Ny filterstandard ISO16 890

• Test foretages med 0,3 – 10 µm partikler
• Klassificering sker ud fra resultat for partikelstørrelserne
PM1, PM2,5 og PM10
• Filtret aflades for statisk elektricitet under testen
• Støvbelastes med ISO “fint støv” for at finde tryktab

EXHAUSTO LEVERANDØR AF VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957

KOMFORT VENTILATION
TIL ALLE FORMÅL

KOMPAKT AGGREGATER

3005941 - 09.2018 - Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer.

VEX100CF er en videreudvikling af den
kendte VEX100-serie - med modstrømsveksler, der lever op til de skærpede Ecodesign
krav fra januar 2018 (2020 compliant). Seriens 4 størrelser dækker området fra 250 til
8.120 m³/h
Luftmængde op til: 8.120 m3/h

MODUL AGGREGATER

VEX4000
MODUL

A G G R E G AT E R

VEX4000-serien er yderst energieffektive modul-aggregater med en virkningsgrad på ofte over 90%. Aggregaterne er
kompakte og kan opbygges med høj grad af
fleksibilitet. De mange variantmuligheder giver stor frihed til at sammensætte løsninger
med luftmængder fra 1.050 til 36.000 m3/h.

Virkningsgrad op til: 90%
Luftmængde op til: 36.000 m3/h

VEX200 serien omfatter kompakte aggregater til varmegenvinding med effektive
roterende varmevekslere, der sikrer en rationel drift i kraft af et lavt energiforbrug og en
enkel betjening. Seriens aggregater dækker
luftmængder fra 200 til 18.370 m3/h.
Luftmængde op til: 18.370 m3/h

Virkningsgrad op til: 90%

VEX300 serien omfatter energioptimale,
kompakte aggregater til varmegenvinding
med modstrømsveksler og en meget høj
virkningsgrad. Seriens aggregater dækker
luftmængder fra 90 til 9.200 m3/h.
Luftmængde op til: 9.200 m3/h

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Virkningsgrad op til: 94%

Tel: +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

Virkningsgrad op til: 90%

VEX5000 er højtydende og energieffek-

VEX5000
MODUL

AGGREGATER

tive aggregater, som er kompakte og kan
opbygges med høj grad af fleksibilitet, da de
sammensættes af ventilationskomponenter i
moduler. VEX5000 er ventilation til ethvert
formål - designet til såvel komfortventilation som til industrielle anlæg med krav til
luftkvalitet og til anlæg med høje miljøkrav.
Luftmængder fra 1.440 til 54.000 m3/h.

Luftmængde op til: 54.000 m3/h

Virkningsgrad op til: 90%

EXHAUSTO tilbyder naturligvis også løsninger til
procesventilation og decentral ventilation.
For yderligere information
se www.exhausto.dk

