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Lukkespjæld, LS315-24, (LSA for afkast)

Lukkespjæld, LS315-24, (LSF for udeluft)

Lukkespjæld, LSR315-24, med 
spring-return (LSFR for udeluft)

Følgende tilbehør er medleveret (løst):

Løbenr.:

   Prod.ordrenr:

Salgsordrenr.:

Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret):

Temperatur sensor, EON-TS-DUCT

Temperatur sensor, EON-TS-ROOM 

CO2-føler, EON-CO2

Luftmængdestyring, AFC

Fugtføler, EON-RH

Ophængsbeslag

Tilisningsdetektering, DEFROST

stk. TOUCH-panel, EON-TOUCH-6 

stk. TOUCH-panel, EON-TOUCH-8

stk. Konstanttrykregulering, EON-PRESSURE

stk. Brandtermostat, BT40

stk. Brandtermostat, BT50

stk. Brandtermostat, BT70

VEX140 Ceiling 
med vandvarmeflade HCW

KVS-værdi

Motorventil udendørs mont., MVM-OD
(delvist monteret)

Motorventil, MVM  _______

HCW-modul

Produkt information ............... Kapitel 1 + 8 

Vedligeholdelse ..................... Kapitel 6

Idriftsættelse og betjening ..... Kapitel 5 + 7

El-installation ......................... Kapitel 4

Mekanisk montage ................ Kapitel 2 + 3
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KRYDSVEKSLER 

Original brugsanvisning

VDI 6022

x DISPLAY-panel (ligger i tilslutningsboksen ved levering)

Lukkespjæld, LSR315-24, med 
spring-return (LSAR for afkast)
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Forbudssymbol Overtrædelser af anvisninger angivet med et forbudssymbol er forbundet 
med livsfare.

Faresymbol
Overtrædelser af anvisninger angivet med et faresymbol er forbundet med 
risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel.

Vejledningens 
anvendelses-
område

Denne vejledning er for EXHAUSTO luftbehandlingsaggregat. For medfølgende 
tilbehør og ekstra udstyr henvises der til udstyrets egen produktvejledning.

Sikkerhed for personer og materiel, samt korrekt drift med luftbehandlingsaggregatet 
opnås ved at følge vejledningens anvisninger. EXHAUSTO A/S fralægger sig ethvert 
ansvar for skader, der er opstået som følge af, at produktet er anvendt i modstrid med 
denne vejlednings anvisninger og instruktioner.

Tilbehør På forsiden af vejledningen fremgår det af den afkrydsede liste, hvilket tilbehør, der er 
leveret med luftbehandlingsaggregatet.

Bemærk Ved eftermontage af tilbehør fra EXHAUSTO, ajourfør venligst listen på forsiden.

Definition I typebetegnelsen står R for Right, hvilket betyder at indblæsningen, set fra 
betjeningssiden, er til højre i aggregatet. Indblæsning til venstre betegnes med L for Left.

Tegninger Det fremgår i nederste højre hjørne af tegningerne i denne vejledning, om det viste 
aggregat er et Right eller et Left aggregat.

Advarsler:
Åbn ikke...

servicelågen før strømmen er afbrudt på reparationsafbryderen.

Servicelågen...
...bør åbnes forsigtigt, mens der samtidig holdes øje med at der ikke er 
opstået løse genstande under drift, som kan falde ud af VEX’en. 
Kontroller altid at sikkerhedswire og låsebeslag til krydsveksleren 
sidder korrekt inden der arbejdes under den åbne VEX.

Ikke anvendelses-
områder Luftbehandlingsaggregatet må ikke anvendes til transport af faste 

partikler, eller hvor der er risiko for eksplosive gasarter.

Ingen kanal-
tilslutning

Hvis en eller flere af studsene ikke tilsluttes en kanal:
Monter beskyttelsesnet på studsene med en maskevidde på højst 
20 mm.
4/80



3001557-VEX140C-HCW-2011-01-01
Betegnelser i 
vejledningen

Komponent 
betegnelse

Funktion Komponent 
betegnelse

Funktion

HCW Vandvarmeflade EON-DISPLAY DISPLAY-panel

TE-HCW Temperaturføler på returrør fra 
vandvarmefladen (Intern)

EON-TOUCH TOUCH-panel

GV1 Bypass spjæld EON-TS-ROOM/
EON-TS-DUCT

Temperaturføler rum/
udsugningskanal

PDS1 Filtervagt udsugning EON-CO2-ROOM/
EON-CO2-DUCT

CO2-føler rum/udsugningskanal

PDS2 Filtervagt udeluft EON-PRESSURE Trykføler til konstanttrykregulering

PDT1 Trykmåling krydsveksler 
(tilisning)

EON-RH-ROOM Fugtføler rum

AFC1 Luftmængdestyring udsugning LSF/LSFR Lukkespjæld udeluft

AFC2 Luftmængdestyring indblæsning LSA/LSAR Lukkespjæld afkast

M1 Udsugningsmotor BT40/BT50 Brandtermostat 40°C/50°C 
(udsugning)

M2 Indblæsningsmotor BT70 Brandtermostat 70°C 
(indblæsning)

TSA1 Overhedning udsugningsmotor EON-HCW-MODULE Tilslutningsboks for MVM, CP og 
TS-MVM

TSA2 Overhedning 
indblæsningsmotor

MVM Motorventil

TE11 Temperaturføler udsugning TS-MVM Temperaturføler på ekstern 
rørføring fra vandvarmefladen

TE21 Temperaturføler udeluft CP Cirkulationspumpe

TE12 Temperaturføler afkast

TE22 Temperaturføler indblæsning
5/80



3001557-VEX140C-HCW-2011-01-01 Produktinformation
1.Produktinformation

Komfortventilation EXHAUSTO luftbehandlingsaggregat anvendes til ventilationsopgaver indenfor 
komfortventilation.Temperaturanvendelsesområdet for aggregatet er -30°C...35°C for 
udeluftstemperaturen.

Ikke anvendelses-
områder

Luftbehandlingsaggregatet må ikke anvendes til transport af faste partikler, eller hvor 
der er risiko for eksplosive gasarter.

Placering Aggregatet er som standard beregnet for indendørs montage.

1.2.1 Pladskrav

Nedenstående oversigt angiver hvor meget plads der kræves for at den sidehængte 
låge kan åbnes, så aggregatet kan serviceres, herunder filterskift, rengøring af 
krydsveksler m.v.

Bemærk Der skal af servicehensyn være en frihøjde på mindst 200 mm foran aggregatets 
tilslutningsboks.

1.2.2 Krav til loft

Ved ophængning af aggregatet i loft kræves det at loftet er:
• plant
• svingningsdødt
• vandret (+/- 3 mm pr. meter)
• stabilt og egnet til at bære aggregatets vægt

1.1 Anvendelse

1.2 Krav til omgivelserne
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Afløb Afløb for kondensvand, se kapitlet “Mekanisk montage”.

1.2.3 Krav til kanalsystemet

Lyddæmpere Kanalsystemet skal udføres med lyddæmpere specificeret af den projektansvarlige, i 
henhold til krav for betjeningsområdet.

Bøjninger Der kan umiddelbart efter aggregatet monteres kanalbøjninger, idet luften i studsen har 
en ensartet lav hastighedsprofil, hvilket giver et lille systemtryktab. 

Isolering Kanalsystemet skal isoleres af hensyn til
• kondensation
• lydudtrængning
• varme-/kuldetab

Kondens Ved meget høj luftfugtighed på afkastluften kan der opsamles kondens i afkastkanalen. 
EXHAUSTO anbefaler, at der etableres et kondensafløb fra afkastkanalens laveste 
punkt. 

Ingen kanal-
tilslutning

Hvis en eller flere af studsene ikke tilsluttes en kanal:
Monter beskyttelsesnet på studsene med en maskevidde på højst 
20 mm). 
 

1.3.1 Luftbehandlingsaggregatets funktion

Luftbehandlingsaggregatet er trinløst regulerbart og har et lavt energiforbrug.

Indeklimaniveau Der er tre indeklimaniveauer i styringen:

*) Luftskifte og temperaturafvigelse indstilles via DISPLAY-panelet, se afsnittet “DISPLAY-
panelet” samt tillægget “Alarmliste og menuoversigt for VEX140-150-160-170”.

Det aktuelle indeklimaniveau styres på fire måder: 
• via en ugeplan, som ud fra de givne ønsker til anlæggets drift, indprogrammeres 

i automatikkens ugeur, via DISPLAY-panelet.
• via et TOUCH-panel i lokalet. Ved betjening af TOUCH-panelet gives signal til 

styringen om, at personer befinder sig i/forlader lokalet.

• via CTS-anlæg og LONWORKS®. 

LONWORKS®-vejledning kan rekvireres hos EXHAUSTO.
• via ITool, som er et modem- eller TCP/IP baseret netværk, der kan overvåge og 

styre et eller flere aggregater via en PC (eller mobiltelefon).

Se afsnittet “Idriftsættelse og betjening”.

1.3 Beskrivelse

Indeklimaniveau
Energi-
besparelse

Personer 
i lokalet

Luftskifte *)
Temperaturafvigelse fra 
ønsket rumtemp.*)

Ventilationen 
stoppet

- Nej Ingen 
ventilation

Ingen styring af rumtempe-
raturen

Economy Stor Nej Lavt, trin 1 Større tilladt temperatur-
afvigelse *)

Standby Lille Nej Lavt, trin1 Lille tilladt temperatur-
afvigelse *)

Comfort Ingen Ja Højt, trin 1-10 Præcis temperatur
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1.3.2 Luftbehandlingsaggregatets opbygning

Oversigtstegning Nedenstående tegninger viser aggregatets opbygning (vist uden servicelåge):
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Kondensafløb Kondensafløbet sidder på lågen, placering se næste side.
Kondensbakken er placeret indvendigt i lågen. Ved åbning af lågen kan der forekomme 
rester af kondensvand i bakken.

Kabinettet Kabinettet er opbygget af aluzink plade udvendigt og indvendigt. Der er isoleret med 
50 mm mineraluld mellem pladerne.

Ventilatorer Aggregatet har 2 centrifugalventilatorer for hhv. udsugning og indblæsning. 

Krydsvarme-
veksler med 
bypass

På aggregatets krydsvarmeveksler er der monteret et modulerende bypass-spjæld. 
Krydsvarmeveksleren kan tages ud og rengøres.

Filtre Der er indbygget kompaktfiltre på både udsugnings- og indblæsningssiden.

Pos. nr. Del Funktion

1 Studs 2,1,A Studs for udeluft. Studsen kan også være placeret på siden af 
aggregatet position 2,1,B (se næste side)

2 Ophængsbeslag Beslag for fastgørelse mod loft

3 Lukkespjæld LS Lukkespjæld - udeluft, LSF (tilbehør).

4 Filter for udeluft Filtrerer udeluften.

5 Sikringsbeslag Sikrer at filter holdes på plads, når lågen åbnes

6 Bypass-spjæld med motor Ved drift med varmegenvinding er bypass-spjældet lukket, så 
luften passerer gennem krydsveksleren. Ved bypass-drift er 
spjældet åbent og luften ledes uden om veksleren.

7 Studs 1,1,A Studs for udsugningsluft. Studsen kan også være placeret på 
siden af aggregatet position 1,1,B (se næste side).

8 Krydsvarmeveksler Leder varmen fra udsugningsluften til indblæsningsluften.

9 Filter for udsugningsluften Filtrerer udsugningsluften.

10 Vandvarmeflade med
udluftningsskrue

Opvarmer indblæsningsluften, hvis varmegenvinding ikke er 
tilstrækkeligt.

11 Beslag og wire Sikrer at krydsveksler holdes på plads, når lågen åbnes.

12 Studs 2,2,A Studs for indblæsningsluft. Studsen kan også være placeret på 
siden af aggregatet position 2,2,B (se næste side).

13 Ventilatorenhed For ude-/indblæsningsluften.

14 Afslagsplade for kondens Sikrer at kondensvand opsamles i kondensbakke

15 Ventilatorenhed For udsugnings-/afkastluften.

16 Lukkespjæld LS Lukkespjæld - afkast, LSA (tilbehør).

17 Studs 1,2,A Studs for afkastluft. Studsen kan også være placeret på siden af 
aggregatet position 1,2,B (se næste side)

18 DISPLAY-panel Betjening af automatikken.

19 Ekstern tilslutningsboks Boks for tilslutning af eksterne ventilationskomponenter og 
betjeningspaneler. 

20 Filtervagt - udsugning, PDS1 Overvåger tryktabet over filter for udsugningsluften.

21 Filtervagt - udeluft, PDS2 Overvåger tryktabet over filter for udeluften.

22 Studse for luftmængdestyring,
AFC

Studse for luftmængdemåling og -regulering.
9/80



3001557-VEX140C-HCW-2011-01-01 Produktinformation
VEX140CL Følgende tegning angiver hovedmålene:

Bemærk På tegningen er samtlige mulige studsplaceringer vist.

1.4 Hovedmål
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VEX140CR Følgende tegning angiver hovedmålene

Bemærk På tegningen er samtlige mulige studsplaceringer vist.
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2.Håndtering

Leverance Leverancen består af:
• Luftbehandlingsaggregatet.
• Medleveret tilbehør (vil fremgå af afkrydsningerne på listen på forsiden af 

vejledningen).

Emballering Aggregatet er leveret fastgjort på engangspalle og emballeret i klar plast. 

Bemærk Når plasten er fjernet skal aggregatet beskyttes mod snavs og støv.:
• Afdækningen af studsene må ikke fjernes, før studsene tilsluttes 

ventilationskanalerne. 
• Hold så vidt muligt aggregatet lukket under montagen.
• For at fjerne eventuelle spåner fra kanaltilslutningerne, skal 

VEX-aggregatet støvsuges indvendigt efter at have været kortvarigt i drift.

Transportudstyr Transporter luftbehandlingsaggregatet på en af følgende måder:
Løftebeslag for manuel transport kan monteres som vist på nedenstående tegning:

2.1 Udpakning

2.2 Transport

Løftevogn eller truck... Kran...

Løft luftbehandlingsaggregatet på engangspallen. 

VIGTIGT: Hvis engangspallen ikke kan benyttes 
skal løfteudstyrets gafler være tilstrækkeligt 
lange, så bunden af aggregatet ikke beskadiges.

Løft aldrig luftbehandlingsaggregatet i 
løftebeslagene med en kran.

Anvend stropper og løfteåg så luftbehandlings-
aggregatet ikke beskadiges.
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10

56
5-
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Vægt Se afsnittet "Tekniske specifikationer" for oplysninger om aggregatets vægt. 
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2.2.1 Passage gennem åbninger

Højde Aggregatets højde er 1127 mm + evt. studs i bund (+62 mm).

Bredde Nedenstående oversigt viser, hvor bred en åbning der kræves, for at VEX’en kan 
passere igennem:

*) Målene er angivet ud fra aggregatets eksakte mål.

Demontage af 
servicelåger

Demonter servicelågen på følgende måde:
• Løsn skruerne.
• Åben lågen, og løft den af.

Hvis bredden på åbningen er...*) så...

mindre end 710 mm er passage ikke mulig.

mellem 710 - 760 mm demonter lågerne, se nedenstående afsnit.

større end 760 mm er der fri passage.
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Demontage af
ventilatorenhed

Krydsveksler Se kapitel 6 i afsnittet “Rengøring af krydsveksler” for demontage/montage af kryds-
veksleren.

Trin Handling

1 Fjern fikseringsskruerne, som er spændt på udtræksskinnerne og 
løsn bindingerne til motorkablet.

2 Træk ventilatorenheden ud til stoppet (tre skruer) på 
udtræksskinnen.

3 Demonter forsyningskablet i motorens klemkasse samt slange til 
indløbet.

4 Fjern de tre skruer på udtræksskinnen. Nu kan ventilatorenheden 
løftes af.
Bemærk ventilatorenhederne vejer pr. styk 16.5 kg. 

R
D
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3.Mekanisk montage

Baggrund Det er vigtigt, at luftbehandlingsaggregatet ophænges vandret(max. +/- 3 mm pr. meter), 
da det har betydning for opsamling og afledning af kondensvand.

3.1.1 Montage i loft 

Dimensionering Fastgørelsen af aggregatet til loftet skal dimensioneres udfra aggre-
gatets vægt (192 kg). Fastgørelsen udføres iht. forskrifter fra den 
projektansvarlige.

Samlingstegning

Montage

3.1 Ophængning af aggregatet

Pos. Antal Beskrivelse

1 4 Ophængsbeslag (varmgalvaniseret fladjern)

2 12 Skrue M8 (rustfast stål)

3 12 Skive Ø8 (rustfast stål)

1

23

Trin Handling

1 Montér ophængsbeslag på aggregat.

2 Fastgørelse af aggregatet til loftet udføres efter forskrifter fra den 
projektansvarlige.

3 Kontroller at aggregatet hænger vandret.
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3.1.2 Transportsikring motorsektion

Fjern transportsikringen (to røde skruer) på hver motorsektion efter at VEX’en er 
monteret i loftet.

3.1.3 Udtagning af krydsvarmeveksler på CEILING VEX

Advarsel Åbn ikke servicelågerne før strømmen er afbrudt på reparations-
afbryderen.

Servicelågen...
...bør åbnes forsigtigt, mens der samtidig holdes øje med at der ikke er 
opstået løse genstande under drift, som kan falde ud af VEX’en. 
Kontroller altid at sikkerhedswire og låsebeslag til krydsveksleren 
sidder korrekt inden der arbejdes under den åbne VEX.

Bemærk -
2 personer

På grund af krydsvekslerens vægt (24 kg) og dimension kræves det, at 
to personer holder fast i krydsvarmeveksleren ved udtagning og
isætning af denne.

Låsebeslag Før krydsveksleren kan udtages af aggregatet skal låsebeslaget skubbes til side og 

DETAIL A

A
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sikkerhedswiren) afmonteres, som vist på nedestående tegning.

Tilslutning
Før kondensafløbet til gulvafløb eller lignende. Kondensafløbet skal 
forsynes med vandlås.

Risiko for frost Ved risiko for frost:
Isoler kondensafløbet og hold det frostfrit, eventuelt med et varme-
kabel.

Placering På nedenstående tegning ses vandlåsens korrekte etablering fra kondensafløbet.

VEX 140CL

3.2 Kondensafløb

5
0

7
5

5
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Bemærk Se også de tekniske specifikationer afsnit 8.

3.3.1 Princip for tilslutning af vandvarmeflade

Blandesløjfe Nedenstående skitser er kun principskitser. Dimensionering af ventiler og rør m.v. samt 
tilslutning af vandvarmefladen skal altid udføres af autoriseret personale iht. gældende 
love og regler.

3.3 Vandvarmeflade

Blande-
sløjfe 
type 

Princip Principskitser

1

Variabelt flow i 
primærkreds 
(forsyning) og 
konstant flow i 
sekundærkreds 
(VEX).

2

Konstant flow i 
primær (forsyning) 
- og 
sekundærkreds 
(VEX).

a) Ventilen skal 
indstilles på basis 
af den 
vandmængde som 
ønskes i 
primærkredsen, 
når der ikke er 
varmebehov.

Sådan må varme-
fladen ikke til-
sluttes!

Tilslutning uden 
cirkulationspumpe 
medfører risiko for 
frostsprængning.
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Forklaring til 
principskitse

Frostsikring ved 
spændingssvigt

Hvis der ønskes frostsikring ved spændings- eller komponentsvigt, men ved 
tilfredsstillende varmeforsyning, så kan motorventilen MVM bypasses med en 
termostatstyret ventil. Se flow optegnet med stiplet linje på principskitserne.

Montage af 
motorventil Ventilen må ikke monteres med motoren nedad.

Isoler fremløbsrør
Rørene til fremløbet på vandvarmefladen skal isoleres i henhold til 
gældende krav.

Udluftning Efter tilslutning af vand på aggregatet:
• Udluft systemet grundigt via den øverste udluftningsskrue på vandvarmefladen.

Ved manglende
udluftning... ...er der risiko for stillestående vand i systemet, hvilket kan føre til 

frostsprængninger i vinterperioden.

Bemærk:

Afskærmning Afskærm ventilmotoren mod direkte sollys. Af hensyn til varmeafgivelsen må ventil-
motoren dog ikke indkapsles (maks. omgivelsestemperatur: 50°C). Anvendes MVM-OD 
er afskærmning en del af leverancen.

Isolering af ventil Ved omgivelsestemperaturer under 0°C, er det meget vigtigt for anlæggets korrekte 

R
D

12
64

2D
K

-0
1

Afspærringsventil*

Strengreguleringsventil*

Kontraventil*

3 vejs motorventil (MVM)

Vandvarmeflade (HCW)/
Isvandsflade CCW)

Cirkulationspumpe*

Trykdifferensregulator*

Snavssamler*

Termostatstyret ventil med 
temperaturføler på returvand
(Fungerer som ekstra mekanisk 
frostsikring).

* Ikke EXHAUSTO leverance
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funktion at ventildelen isoleres iht. gældende normer. Anvendes MVM-OD er isolering 
en del af leverancen.

Reguleringsevne Motorventilens reguleringsevne er bedst, når differenstrykket ligger i området 5-20 kPa. 
Se kapitel 8 “Tekniske specifikationer” for beregning af KVS-værdi.

Hvis differenstrykket i varmeforsyningen overstiger det ovennævnte trykområde, bør der 
monteres trykdifferensregulator.

Varmeforsyning Varmeforsyningen skal være konstant.

VEX100VDI opfylder kravene i hygieinestandarden 
VDI6022 / ILH Berlin og er derfor konstrueret så:

• bakterievækst og opbygning af snavs er 
reduceret til et minimum

• rengøring kan foretages effektivt

3.4.1 Måling af trykfald over filtre

En del af VDI6022 godkendelsen er at sikre, at trykfaldet over filterne altid kan aflæses 
under drift. Derfor skal der monteres et U-rørsmanometer for hvert filter udvendigt på 
VEX'en.

I afsnittet "Vedligeholdelse" er der angivet, hvor ofte filterne skal inspiceres og skiftes.

Montage af 
U-rørsmanometer

3.4 Hygieine (gælder kun for VEX100VDI)

Trin Handling

1 Monter U-rørsmanometeret og luftudtagene med de medfølgende 
skruer i udstansede huller.

2 Monter slangerne fra hvert luftudtag og ned til  manometeret, se foto.
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4.El-installation

Arbejdet skal udføres af en autoriseret el-installatør, efter lokalt 
gældende love og regler.

Reparations-
afbryder

EXHAUSTO A/S gør opmærksom på, at der i henhold til 
Maskindirektivet*) skal opsættes en reparationsafbryder i den faste 
installation til aggregatet. 

Afbryderen skal...
• være aflåselig, eller placeres synligt i nærheden af aggregatet.
• kunne afbryde alle poler fra forsyningsspændingen 

- kontaktafstand min. 3 mm i hver pol.
• Udført som forsyningsadskiller iht. EN 60 204-1

Reparationsafbryderen er ikke en del af EXHAUSTO’s leverance.

*) Der henvises til Maskindirektivet - bilag 1 - “Adskillelse af energikilderne”.

Advarsel
Åbn ikke servicelågerne før strømmen er afbrudt på reparations-
afbryderen.

Luftbehandlings-
aggregat

El-installationen for luftbehandlingsaggregatet omfatter følgende opgaver:

Tilslutning til luftbehandlingsaggregat:
• Forsyningsspænding
• Tilslutningsboks

Tilslutningsboks Mulige tilslutninger til klemrække i tilslutningsboksen:

• DISPLAY-panel, via EON**)-BUS

• TOUCH-panel***), via EON**)-BUS

• EON-komponenter***), via EON**)-BUS
• Styreboks til vandvarmeflade, HCW-modul

• Styring for køleunit***) 

• Lukkespjæld i afkast LSA/LSAR***) 

• Lukkespjæld i udeluft LSF/LSFR***)

• Brandtermostater BT 40/50/70***) 

• Alarmrelæ

**) EON = EXHAUSTO Operating Network.
***) Tilbehør, se afkrydsningerne på forsiden af vejledningen.

4.1 Installationens omfang
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• Installation af forsyningskablet skal ske i henhold til gældende 
love og forskrifter.

• Jordklemmen (PE) skal altid tilsluttes.

Diagram Forsyningsspænding og reparationsafbryder tilsluttes efter diagrammet i afsnittet 
“Tilslutningsdiagram for spændingsforsyning og tilslutningsboks”. 

4.2.1 Forsikring og forsyningskabel

Forsikring Forsikringen skal være egnet til:
• Kortslutningsbeskyttelse af aggregatet.
• Kortslutningsbeskyttelse af forsyningskablet.
• Overbelastningsbeskyttelse af forsyningskablet.

Forsyningskabel Ved dimensionering af forsyningskablet skal der tages hensyn til forholdene på 
installationsstedet, herunder temperaturforhold og kablets oplægningsforhold.

• Aggregatet skal beskyttes mod indirekte berøring. 

• Hvis der monteres fejlstrømsafbrydere i installationen, skal disse 
være af typen som afbryder, når der registreres fejlstrømme med 
DC indhold (pulserende jævnstrøm, PFI-afbryder type A i henhold 
til EN61008). 
Fejlstrømsafbryderne skal være mærket med følgende symbol:

• Der kan forekomme en lækstrøm på op til 300 mA.

Dimensionering EXHAUSTO anbefaler følgende dimensioner på forsikring og forsyningskabel:

FC-motor*)

4.2 Tilslutning af forsyningsspænding

Anbefalet forsikring
Anbefalet minimum 
kabeldimension -W1

Strømforbrug

13 A gL 3G1,5mm2 11,2 A
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4.3.1 Komponenter i tilslutningsboks

Oversigt

4.3 Tilslutningsboks

Filtervagt for 
udsugning (PDS1)

Filtervagt for 
udeluft (PDS2)

 

Kabel incl.
stik til ekstra

Indblæsning
Udsugning

Måleudtag for 
luftmængdemåling
og regulering:

LON-klemmer
EON-klemmer

Øvrige klemmer
Alarm

DISPLAY-
panel ved
service
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4.3.2 Tilslutningsdiagram for spændingsforsyning og tilslutningsboks

Diagram Nedenstående diagram viser tilslutningen af forsyningsspænding, DISPLAY-panel samt 
diverse tilbehør som skal tilsluttes til tilslutningsboksen.

* Ikke EXHAUSTO leverance.
** Kun ved ekstern montage.
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Forklaring til
diagram

Bemærk Øvrige dele er leveret af EXHAUSTO i det omfang, som fremgår af vejledningens
forside.

4.3.3 Kabelplan

Nedenstående kabelplan viser det tilbehør som kan tilsluttes i tilslutningsboksen.

Betegnelse Forklaring Leveret af...

-F1 Forsikring i gruppetavle kunde

-Q1 Gruppeafbryder i gruppetavle kunde

-Q2 Reparationsafbryder brydende alle poler kunde

-A1 Luftbehandlingsaggregat EXHAUSTO

-A2 Tilslutningsboks EXHAUSTO

-A3 Tilslutningsboks for vandvarmekomponenter 
(EON-HCW)

EXHAUSTO

-W1 Forsyningskabel. Se kabeldimension i afsnit 4.2 kunde

-X1 Stik for DISPLAY-panel i tilslutningsboks. 
Må ikke fjernes. Anvendes ved service.

EXHAUSTO
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4.3.4 Klemrække for tilslutningsboks

Følgende skema giver en oversigt over hvilke komponenter (standard + tilbehør), der 
kan tilsluttes klemrækken.

BT*) - Lus på 
connection board

Komponent Klemrække nr. Tilslutning af følgende komponenter...

LON 1 - 4 • LONWORKS® bus-system 
(Tillægsvejledning kan rekvireres. Opsætning 
kræver bistand fra netværksleverandør)

EON intern 5 - 8 Interne EON komponenter.
• Styreboks for vandvarmeflade 

(EON-HCW-MODULE)

EON ekstern 9 - 12 Eksterne EON komponenter f.eks.:
• TOUCH-panel (EON-TOUCH-6/8)
• DISPLAY-panel (EON-DISPLAY-8)
• EON-PRESSURE
• EON-CO2
• EON-TS-DUCT
• EON-TS-ROOM

LSF/LSFR 13 - 15 • Lukkespjæld udeluft LSF
• Lukkespjæld udeluft med spring-return LSFR

LSA/LSAR 13 - 15 • Lukkespjæld afkast LSA
• Lukkespjæld afkast med spring-return LSAR

BT*) 16 - 17 Indgangene giver mulighed for tilslutning af:
• Røgdetektorer
• Brandtermostater (eksempelvis BT40, BT50 

eller BT70)
• CTS-anlæg
• Brandautomatik

RGS 18 - 20 18 - 19:
• Bryder, når anlægget starter
• Slutter, når anlægget stopper

18 - 20:
• Slutter, når anlægget starter
• Bryder, når anlægget stopper

24V 21 - 22 • 24V udgang for eksterne komponenter

Alarm 23 - 25 • Sumalarm

Hvis så

brandtermostater (BT) ikke benyttes skal der isættes lus mellem klemme 16 og 
17
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4.3.5 Tilslutning af skærmet kabel til EON-BUS

Kabel type Til EON-bussen benyttes skærmet kabel af type 2 x 2 x 0,5�.

Tilslutning Ledere og skærm skal forbindes korrekt som beskrevet i nedenstående skema

Trin Handling

1 0V leder og 24V leder skal være snoet sammen. SCL og SDA skal være snoet sammen.
Tegningssymbol - parsnoede ledere:

2 Ledere i EON-bus skal være afisoleret til korrekt længde og må ikke beskadiges så de knækker.

3 Alle skruer i EON stik spændes.

4 Skærmen i EON-bus afsluttes korrekt i tilslutningsboksen. Skærmtråd forbindes til 0V leder.

5 Skærmen i EON-bus videreføres i de enkelte moduler. Folie klemmes sammen ved hjælp af 
plaststrip.

B

28/80



3001557-VEX140C-HCW-2011-01-01 El-installation
Klemmerne EON-intern benyttes til tilslutning af følgende komponenter:
• HCW-modul (motorventil, cirkulationspumpe, temperaturføler).

Diagram Tilslutning skal ske efter nedenstående diagram (tilslutning af standardkomponenter er 
også vist på tilslutningsdiagrammet for tilslutningsboksen):

4.4 Tilslutning til klemmerne EON intern

* Ikke EXHAUSTO
leverance

-A1 Tilslutningsboks.

-A2 EON-HCW modul for styring af varmeventil og pumpe.

-E1 Klemmeboks.

-W1,-W2,-W3, -W4, -W5 Signalkabler.

-T1 TS-MVM Temperaturføler (tilbehør).

-M1 MVM Motorventil.

CP Cirkulationspumpe
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4.4.1 VIGTIGT: Indstilling af VEX-type

Max. 1 modul pr. VEX.

Trin Handling

1 Åbn HCW2-modulet og indstil “adressen” efter hvilket anlæg det er - se skema:

2 Afbryd hovedforsyningen efter indstilling af modulet og genstart anlægget. 
EON-modulet og funktionen registreres automatisk, når der tilsluttes spænding 
til VEX aggregatet.

3 Udfyld label på toppen af modulet.

Anlægstype Indstilling (Address)

VEX100 0

VEX200 1

Ingen funktion 2-7

Indstilling
30/80



3001557-VEX140C-HCW-2011-01-01 El-installation
Klemmerne EON-ekstern benyttes bl.a. til tilslutning af følgende komponenter:
• TOUCH-panel (EON-TOUCH-6/8)
• DISPLAY-panel (EON-DISPLAY-8)
• EON-PRESSURE
• EON-CO2
• EON-RH

4.5.1 Tilslutning af DISPLAY-panel
Montagepladen skal monteres på et plant underlag.

DISPLAY-panelet skilles fra montagepladen ved at stikke en skruetrækker forsigtigt ind 
i tappene på hver side af panelet og vippe panelet løs fra montagepladen. Herefter kan 
panelet demonteres. 

Bemærk DISPLAY-panel er tilsluttet aggregatet ved levering fra fabrikken. Ved ekstern tilslutning, 
se afsnittet “Tilslutningsdiagram for spændingsforsyning og tilslutningsboks”.

4.5.2 Tilslutning af TOUCH-panel
TOUCH-panelet skilles ad ved først at demontere rammen. Bag ved rammen sidder de 
to skruer som holder indsatsen. Når skruerne løsnes, kan indsatsen forsigtigt 
demonteres.

Diagram Tilslut TOUCH-panelet efter nedenstående diagram:

4.5 Tilslutning til klemmerne EON ekstern

A: Fra forrige EON-modul eller tilslutningsboks
B: Til næste EON-modul
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4.5.3 Indstilling af adresse og funktion på TOUCH-panel

Indstillings-
muligheder

Indstil adresse og funktion på de værdier, som er angivet i anlægsspecifikationen eller i 
skemaet på næste side.

• Hvert panel skal have tildelt et unikt adressenummer (fra 0 til 7).

Bemærk Efter indstillingen skal hovedforsyningen afbrydes og anlægget genstartes.

FUNCTION 
indstillet på...

Funktion

1 Timer-funktion. Overstyrer til Comfort-niveau i 
forudindstillet tidsrum.

2 Timer-funktion, master. Overstyrer til Comfort-niveau i 
forudindstillet tidsrum. 
Nulstiller alle øvrige paneler.

3 Manuel funktion, master. Manuelt skift af driftniveau, enten for 
start/stop af anlægget (uden for ur-
program) eller for midlertidigt skift af 
driftniveau, indtil uret overtager (skifter) 
igen.
Nulstiller alle øvrige paneler.

4 Ferie-funktion. Stopper anlægget indtil næste aktivering 
af panelet.

5 Manuel funktion Manuelt skift af driftniveau, enten for 
start/stop af anlægget (uden for ur-
program) eller for midlertidigt skift af 
driftniveau, indtil uret overtager (skifter) 
igen.

6 — Ingen funktion.

7 — Ingen funktion.

0 — Ingen funktion.

Indstilles
Indstilles
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Udfyld skema Nedenstående skema skal udfyldes ved indstilling af adresse og funktion på TOUCH-
panelerne:

4.5.4 Behovstyring via konstanttrykregulering

Indstilling og tilslutning af adresse på analog-modul EON-PRESSURE:
Indstilling af 
adresse 0 eller 1

Bemærk Efter indstillingen skal hovedforsyningen afbrydes og anlægget genstartes. 
Desuden bør label på toppen af modulet udfyldes.

Tilslutning
EON-PRESSURE

Betjenings-panel nr. Placering i lokale... Adresse indstillet på... Funktion

EON-PRESSURE:
Adresse 0
Trykmåling udsugningskanal
0...10V = 0...500Pa

Adresse 1
Trykmåling indblæsningskanal
0...10V = 0...500Pa

A: Fra forrige EON-modul
B: Til næste EON-modul
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4.5.5 Behovstyring via CO2-måling

Indstilling og tilslutning af adresse på analog-modul EON-CO2:
Indstilling af 
adresse 2

Bemærk Efter indstillingen skal hovedforsyningen afbrydes og anlægget genstartes. 
Desuden bør label på toppen af modulet udfyldes.

Tilslutning
EON-CO2

EON-CO2:
Adresse 2
CO2-måling
0...10V = 0...2000ppm

A: Fra forrige EON-modul
B: Til næste EON-modul
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4.5.6 Behovstyring via fugtmåling

Indstilling og tilslutning af adresse på analog-modul EON-RH:
Indstilling af 
adresse 3

Bemærk Efter indstillingen skal hovedforsyningen afbrydes og anlægget genstartes. 
Desuden bør label på toppen af modulet udfyldes.

Tilslutning
EON-RH

Bemærk
Adresse 4 til 7

Adresse 4 til 7 er ikke i brug.

EON-RH:
Adresse 3
Fugtmåling
0...10V = 0...100%RH

A: Fra forrige EON-modul
B: Til næste EON-modul
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5. Idriftsættelse og betjening

Under idriftsættelse kan det være nødvendigt at arbejde med åbne 
automatikbokse. Delene i boksene må kun berøres med værktøj, som 
er elektrisk isoleret.

Før ethvert indgreb på motorstyringerne eller motorernes kabler og 
klemkasser, skal forsyningen være afbrudt i mindst 5 minutter, for 
afladning af kondensatorer.

Undgå berøring af varmefladen, den kan give forbrændinger.

Frostsikring er kun aktiv ved elektrisk tilslutning og varmeforsyning.

Under idriftsættelse skal man sikre sig, at der ikke er fare for 
frostsprængninger i vandvarmefladen.

FØR FØRSTE OPSTART: 
Kontroller at transportsikringen (to skruer) på hver af 
motorsektionerne er fjernet, se evt. afsnit 3.

Før indregulering
påbegyndes

• Hav tillægsvejledningen “Alarmliste og menuoversigt for VEX100” parat, det skal 
benyttes under indreguleringen.

• Kontrollér at forsyningsspændingen er tilsluttet.
• Stil DISPLAY-panelet i teknikerniveau, se afsnittene “5.6.2 Betjening af 

DISPLAY-panel” og “5.6.4 Skift mellem betjeningsniveauer”.
• Kontrollér via menu 921, at de forventede betjeningspaneler og EON-moduler er 

monteret. Det kan i forbindelse med indregulering af luftmængden være 
formålstjenligt, at deaktivere modulerne EON-CO2, EON-RH og EON-PIR.

• Kontrollér brandtermostater, (hvis medleveret), er monteret korrekt i henhold til 
principskitse i indledningen. Aktiver termostat mekanisk til udløsning og 
kontrollér at anlæg stopper. Reset termostat manuelt, derefter resettes “alarm 
82” i DISPLAY-panel. Gentag kontrol for alle monterede termostater.

• Kontrollér at lukkespjæld, (hvis medleveret), er monteret korrekt i henhold til 
principskitse i indledningen. Anlæg startes ved at vælge trin 1 i menu 1, 
kontrollér at spjæld åbner.

• Kontrollér at MVM-ventil åbner. Gå til menu 715 og indstil 
varmholdelsestemperatur til maksimum. Efter kontrol indstilles 
varmholdelsestemperatur på ønsket værdi.

5.2.1 Målepunkter for bestemmelse af luftmængde

Luftmængden på anlægget kan fastlægges ved hjælp af målepunkter i aggregatet. 
Metoden er nærmere beskrevet i afsnittet “Målepunkter for VENT-ordningen”.

5.1 Idriftsættelse

5.2 Indregulering af luftmængde
36/80



3001557-VEX140C-HCW-2011-01-01 Idriftsættelse og betjening
5.2.2 Balance (menu 514)

Balance er det ønskede forhold mellem ventilatorernes hastighed, henholdsvis 
luftmængden for indblæsning og udsugning.

Balancen kan kun opretholdes indenfor visse driftsområder, begrænset af bl.a.:

• Kanalkarakteristik
• Minimum ventilatoromløbstal
• Ønsket minimum luftmængde
• Ønsket maksimum luftmængde

Eksempel på 
balance

Eksemplerne viser et aggregat med manuel ventilatorstyring og balance på hhv. 0,80 og 
1,20

Område  Den ønskede luftmængde er...

A udenfor aggregatets driftsområde

B i balance

C ude af balance
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5.2.3 Valg af luftmængdereguleringsmetode

Luftmængdereguleringsmetoder

Metode
Metode 
nr.

Beskrivelse
Indstillingsværdi

Udsugning Indblæsning

Manuel styring 1 Manuel styring af ventilatorhastighed % Balance

Luftmængde-
styring

2 Fastholder luftmængden, så der kompen-
seres for ændringer i kanalsystemet, 
filtertilsmudsning o.lign..

Krav:
Sensorer for luftmængdestyring, AFC1/AFC2 
fås som tilbehør.

m3/h
l/s

Balance

Konstanttryks-
regulering af 
udsugning

3 Konstanttryksreguleret udsugning med fast 
indstillet indblæsning.

Krav:
Sensor for måling af undertryk i udsugnings-
kanal, EON-PRESSURE fås som tilbehør

Pa %

5 Konstanttryksreguleret udsugning med slave-
styret indblæsning.

Krav:
Sensor for måling af undertryk i udsugnings-
kanal, EON-PRESSURE fås som tilbehør

Pa Balance

Konstanttryks-
regulering af 
indblæsning

4 Konstanttryksreguleret indblæsning med fast 
indstillet udsugning.

Krav:
Sensor for måling af overtryk i indblæsnings-
kanal, EON-PRESSURE fås som tilbehør

% Pa

6 Konstanttryksreguleret indblæsning med 
slavestyret udsugning .

Krav:
Sensor for måling af overtryk i indblæsnings-
kanal, EON-PRESSURE fås som tilbehør

Balance Pa

Konstanttryks-
regulering af 
både udsugning 
og indblæsning

7 Konstanttryksregulering af både udsugning 
og indblæsning

Krav: 
Sensor for måling af undertryk i udsugnings-
kanal, EON-PRESSURE fås som tilbehør

Sensor for måling af overtryk i indblæsnings-
kanal, EON-PRESSURE fås som tilbehør

Pa Balance
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Specialistniveau Sæt DISPLAY-panel i specialistniveau, (se afsnittet “Skift mellem betjeningsniveauer”).

Gå til menu 571... Vælg luftmængdereguleringsmetode (1...7).

Metode 1 eller 2 Metode 1 - Manuel styring. 
Metode 2 - Luftmængdestyring. 

Metode 3, 5 
eller 7

Metode 3 - konstanttryksregulering af udsugning med fast indstillet indblæsning.
Metode 5 - konstanttryksregulering af udsugning med slavestyret indblæsning.
Metode 7 - konstanttryksregulering af både udsugning og indblæsning.

Indstilling af...
Gå til 
menu...

Handling

min. udsugnings-
luftmængde

1 • Vælg trin 1.

511 • Juster værdien, til minimum projekteret 
udsugningsluftmængde opnås.

maks. 
udsugningsluftmæ
ngde

1 • Vælg trin 10.

512 • Juster værdien, til maksimum projekteret 
udsugningsluftmængden opnås.

balancen 514 • Indstil balancen til projekteret indblæs-
ningsluftmængde opnås.

Indstilling af...
Gå til 
menu...

Handling

udsugningstryk ved 
Economy/Standby.

1 • Vælg trin 1.

511 • Juster værdien til projekteret 
udsugningstryk opnås.

udsugningstryk ved 
Comfort.

1 • Vælg trin 10.

512 • Juster værdien til projekteret 
udsugningstryk opnås.

Metode 3:
konstant indblæsnings-
luftmængde

5311 • Indstil den ønskede konstante 
indblæsningsluftmængde.

Metode 5:
balancen ved Comfort.

514 • Indstil balancen til maks. projekteret 
indblæsningsluftmængde.

Metode 7:
balancen ved Comfort

514 • Indstil balancen til maks. projekteret 
indblæsningstryk. Indblæsningstryk 
kan beregnes som:

Indblæsningstryk = Udsugningstryk x Balance
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Metode 4 eller 6 Metode 4 - konstanttryksregulering af indblæsning med fast indstillet udsugning.
Metode 6 - konstanttryksregulering af indblæsning med slavestyret udsugning.

5.2.4 Komfortindstilling i menu 1

• Gå til menu 513

Bemærk Uanset hvordan menu 513 indstilles, kan brugeren altid vælge OFF i menu 1.

Sæt DISPLAY-panel tilbage til teknikerniveau, (se afsnittet “Skift 
mellem betjeningsniveauer).

5.2.5 Genetablering af EON-moduler

Såfremt EON-CO2, EON-RH og EON-PIR har været demonteret skal disse tilsluttes 
igen.

5.2.6 Kompensering af luftmængde

Kompensering Kompensering af luftmængden sker ved at en tilsluttet føler sender signaler til 
automatikken, som dermed kan øge eller mindske den ellers ønskede luftmængde. Der 
kompenseres altid på luftmængden uanset om anlægget kører Economy, Standby 
eller Comfort-drift.

Luftmængden kan kompenseres ud fra følgende målinger:
• Udetemperaturen, (reducerer luftmængden ved faldende temperaturer).
• Luftkvaliteten i rummet (CO2-indholdet i luften).
• Luftfugtigheden i rummet (RH indhold i luften).

Alle kompenseringsmuligheder kan være tilsluttet og aktive samtidig og kan således 
påvirke luftmængden.

Indstilling af... Gå til menu... Handling

indblæsningstryk ved 
Economy/Standby.

1 • Vælg trin 1.

511 • Juster værdien, til projekteret 
indblæsningstryk opnås.

indblæsningstryk ved 
Comfort.

1 • Vælg trin 10.

512 • Juster værdien til projekteret 
indblæsningstryk opnås.

Metode 4:
konstant udsugnings- 
luftmængde

5211 • Indstil den ønskede konstante 
udsugningsluftmængde.

Metode 6:
balancen ved Comfort

514 • Indstil balancen til projekteret 
udsugningsluftmængde.

Vælg i menu 513 når...

Bruger brugeren selv skal kunne stille på komfortniveauet fra trin 1...10. 
Bruges typisk ved metode 1 og 2.

Et af trinene 1...10 indstilling af komfortniveauet skal være fast. Komfortniveauet 
indstilles typisk til trin 10, bør anvendes ved metode 3-7.
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Aflæsning af 
aktuelle styre-
signaler

De aktuelle styresignaler for udsugning og indblæsning kan aflæses i nedenstående 
skema. Ud for den valgte luftmængdereguleringsmetode (se evt. afsnittet “Valg af 
luftmængdereguleringsmetode”) aflæses, i hvilke menuer setpunktet for henholdsvis 
udsugning og indblæsning kan aflæses.

5.2.7 Udekompensering af luftmængde (menu 54)

Funktion Når automatikken er i drift kan denne funktion benyttes til at reducere den ønskede 
luftmængde ved faldende udetemperatur.

Valg af 
udekompensering

Eksempel: 
Udekompensering 
af luftmængde

Luftmængde-regulerings-
metode (menu 571)

Styresignal udsugning, 
menu nr.

Styresignal indblæsning, 
menu nr.

1 521 531

2 5221 5321

3 5231 5311

4 5211 5331

5 5231 531

6 521 5331

7 5231 5331

Trin Gå til menu Handling

1 541 Aktivering - Vælg Ja.

2 542 Vælg evt. ny T_LO temperatur 
(Udetemperaturkompenseringens lave setpunkt).

3 543 Vælg evt. ny T_HI temperatur 
(Udetemperaturkompenseringens høje setpunkt).

1. Comfort-luftmængden ved trin 7.

Udetemperaturen er... Luftmængden...

A lavere end T_LO svarer til luftmængden på trin 1.

B mellem T_LO og T_HI reduceres gradvist mellem Comfort-
luftmængden og trin 1.

C højere end T_HI svarer til Comfort-luftmængden.
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5.2.8 CO2-kompensering (menu 55)

Krav Der skal være monteret en CO2-føler (EON-CO2) for at CO2-kompensering af 
luftmængden kan vælges.

Funktion Når automatikken er i drift kan denne funktion benyttes til at øge den ønskede luft-
mængde ved en stigende CO2-koncentration i lokalet.

Bemærk CO2-niveauet benyttes ikke til at starte eller skifte driftniveau

Valg af 
CO2-kompensering

Eksempel: 
CO2-kompensering

Trin Gå til menu Handling

1 — Tilslut EON-CO2-modulet som beskrevet i 
tillægsvejledningen.

2 — Tænd for spændingsforsyningen til aggregatet.

3 55 For at se den aktuelle CO2-måling i lokalet.

4 551 Vælg evt. ny CO2_LO værdi (CO2-kompenseringens lave 
setpunkt).

5 552 Vælg evt. ny CO2_HI værdi (CO2-kompenseringens høje 
setpunkt).

1. Comfort-drift.
2. Economy- eller Standby-drift.

CO2-koncentrationen i luften er... Luftmængden...

A mindre end CO2_LO svarer til det i menu 1 viste trin.

B mellem CO2_LO og CO2_HI øges gradvist fra det i menu 1 viste 
trin til luftmængden på trin 10.

C større end CO2_HI er øget til luftmængden på trin 10.
42/80



3001557-VEX140C-HCW-2011-01-01 Idriftsættelse og betjening
5.2.9 Fugtkompensering af luftmængde (menu 56)

Krav Der skal være monteret en RH-føler (EON-RH) for at fugtkompensering af luftmængden 
kan vælges. Føleren placeres i det rum som ønskes kompenseret, f.eks. baderum eller 
lignende.

Funktion Når automatikken er i drift kan denne funktion benyttes til at øge den ønskede 
luftmængde, når luftfugtigheden øges i lokalet.

Bemærk Fugtkompensering af luftmængden benyttes ikke til at starte eller skifte driftniveau

Valg af 
fugtkompensering

Eksempel: 
Fugtkompensering

Trin Gå til menu Handling

1 — Tilslut EON-RH-modulet som beskrevet i 
tillægsvejledningen.

2 — Tænd for spændingsforsyningen til aggregatet.

3 56 For at se den aktuelle fugtmåling i lokalet.

4 561 Vælg evt. ny RH_LO værdi (fugtkompenseringens lave 
setpunkt).

5 562 Vælg evt. ny RH_HI værdi (fugtkompenseringens høje 
setpunkt).

1. Comfort-drift.
2. Economy- eller Standby-drift.

Luftfugtigheden i luften er... Luftmængden...

A mindre end RH_LO svarer til det i menu 1 viste trin.

B mellem RH_LO og RH_HI øges gradvist fra det i menu 1 viste trin til 
luftmængden på trin 10.

C større end RH_HI er øget til luftmængden på trin 10.
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5.3.1 Temperaturregulering

Temperaturregulering foretages som en serie-regulering af følgende elementer:

• Modulerende eftervarmeflade.
• Modulerende Bypass af krydsvarmeveksler.
• Evt. styring af eksternt køleaggregat (EON-XCU)

Valg Der kan vælges mellem:

• Indblæsningsregulering (menu 681 = no):
Anvendes typisk, hvor anlægget betjener flere rum med forskellig belastning, 
(sol, personer, maskiner). Temperaturen reguleres i forhold til den indbyggede 
temperaturføler i indblæsningsstudsen.

• Rumtemperaturregulering (menu 681 = yes)
Anvendes typisk, hvor anlægget betjener et eller flere rum med ensartet 
belastning. Temperaturen reguleres i forhold til den indbyggede temperaturføler i 
udsugningsstudsen eller via ekstern kanal/rumføler, (tilbehør).

Kompensering Hver reguleringsform giver forskellige muligheder for kompensering af setpunkter.

Afsnittet forsættes på næste side... …

5.3 Indregulering af temperatur
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“Temperaturregulering” fortsat...

Grundlæggende 
indstillinger

Inden valg af reguleringsmetode bør der tages stilling til nogle grundlæggende tempera-
turindstillinger. Hvis de efterfølgende afsnit gennemgås vil alle indstillinger være fore-
taget.

5.3.2 Grænser for indblæsningstemperatur

Bemærk Nedennævnte indstillinger skal kun ændres, hvis der er specielle krav ellers kan fabriks-
indstillinger anvendes.

Min. temperatur

Maks. temperatur

Maks. ΔT-temperatur

ΔT-Comfort

ΔT -Standby

T_COOL_ECO

T_HEAT_ECO 

Temperatur-

regulerings-

metode

Grænser for indblæsnings-

temperatur, afsnit 5.3.2

Grænser for indeklimaniveau,

afsnit 5.3.3

Indblæsningstemperaturregulering,

afsnit 5.3.4

Rumtemperaturregulering,

afsnit 5.3.5

Udekompensering 

af  

indblæsningstemperatur

Sommerkompensering

af

rumtemperatur

Indstilling af...
Gå til 

menu...
Bemærk

lavest tilladte indblæsningstemperatur 643 Mulig indstilling: 10°C...20°C

højest tilladte indblæsningstemperatur 644 Mulig indstilling: 30°C...40°C

den temperatur som indblæsnings-
temperaturen må være under 
rumtemperaturen

645 Dette giver mulighed for at 
forhindre kondens på 
indblæsningsarmaturer, og 
kuldenedfald.
Mulig indstilling: t: 2°C...15°C
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5.3.3 Grænser for indeklimaniveau

Bemærk Nedennævnte indstillinger skal kun ændres, hvis der er specielle krav ellers kan 
fabriksindstillinger anvendes.

Bemærk Indstillingsområderne for ovennævnte punkter er afhængige af det aktuelle valg i menu 2 
og indstillingerne begrænser indbyrdes hinanden.

Eksempel Setpunktstemperatur 22 °C:

Indstilling af...
Gå til 

menu...
Bemærk.

tilladelig temperaturudsving ved 
Comfort-niveau.

661 • Dette punkt kan ikke være 
højere end menu 662.

• Denne temperaturforskel 
fungerer som neutralzone 
mellem eftervarmeflade og 
evt. køleunit under 
Comfort-drift.

tilladelig temperaturudsving ved 
Standby-niveau.

662 • Dette punkt kan ikke være 
lavere end 661.

• Denne temperaturforskel 
fungerer som neutralzone 
mellem eftervarmeflade og 
evt. køleunit under 
Standby-drift.

setpunkt for temperaturregulator for evt. 
køleunit ved Economy-niveau.

663 Denne temperatur gælder ved 
Economy-niveau uanset 
brugervalg i menu 2.

setpunkt for temperaturregulator for 
eftervarmeflade ved Economy-niveau.

664 Denne temperatur gælder ved 
Economy-niveau uanset 
brugervalg i menu 2.

T_Comfort
max. 40oC

T_Comfort
22oC

T_Comfort
min. 10oC

Bypass T_Comfort
         (+/- 1K)

T_Standby
(+/- 3K)

(22-1 = 21oC)

(22-3 = 19oC)

T_Heat Economy
(f.eks. 16oC)

KØLEBEHOV

VARMEBEHOV

Comfort Standby Economy

T_Cool Economy
(f.eks. 30oC)

(22+3 = 25oC)

(22+1 = 23oC)

R
D

12
73

1D
K

-0
1
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5.3.4 Indblæsningstemperaturregulering

Teknikerniveau Sæt DISPLAY-panel i teknikerniveau, (se afsnittet “Skift mellem betjeningsniveauer”).

Gå til menu 681... Hvis indblæsningstemperaturregulering ønskes, vælges “no”.

Udekompensering Hvis udekompensering ønskes, vælges værdier i følge nedenstående.

Udekompenseringen søger at kompensere for den energi, som en bygning afgiver ved 
lav udetemperatur eller optager ved høj udetemperaturer, så der derved holdes en jævn 
temperatur i bygningen.

Eksempel: 
Indblæsnings-
temperatur 20°C

Hvis indblæsningstemperaturen er for ... så skal menu ...

kold ved lav udetemperatur, 6421 og/eller

6422 hæves.

varm ved lav udetemperatur, 6421 og/eller

6422 sænkes.

kold ved høj udetemperatur, 6423 og/eller

6424 hæves.

varm ved høj udetemperatur, 6423 og/eller

6424 sænkes.
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5.3.5 Rumtemperaturregulering

Teknikerniveau Sæt DISPLAY-panel i teknikerniveau, (se afsnittet “Skift mellem betjeningsniveauer”).

Gå til menu 681... Hvis rumtemperaturregulering ønskes, vælges “yes”.

Sommer-
kompensering

Hvis sommerkompensering ønskes vælges værdier i følge nedenstående.

Sommerkompenseringen fungere således, at rumtemperaturen hæves ved høje 
udetemperaturer, for at mindske temperaturforskellen, når man går fra bygningen og ud 
eller omvendt. Herved opnås et bedre indeklima.

Eksempel: 
Rumtemperatur 
20°C

5.4.1 Frostsikring (menu 71)

Valg af 
temperaturføler 

Hvis der er monteret temperaturføler for frostsikring af ekstern rørinstallation (TS-MVM), 
skal denne tilvælges.

Den koldeste temperaturføler (TS-MVM eller TE-HCW) vil blive benyttet.

Afsnittet forsættes på næste side... …

Hvis rumtemperaturen er for ... så skal menu ...

kold ved høj udetemperatur, 6521 sænkes og/eller

6522 hæves.

varm ved høj udetemperatur, 6521 hæves og/eller

6522 sænkes.

5.4 Sikkerhedsfunktioner

Trin Handling

1 Stil DISPLAY-panelet i specialistniveau (se afsnittet “Skift mellem 
betjeningsniveauer”).

2 Vælg menu 7163.

3 Vælg yes.
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“Frostsikring (menu 71)” forsat...

Indstilling af 
stopgrænse

Aggregatet stopper, når temperaturen på returvandet bliver lavere end den valgte 
stopgrænse.

Valg af genstarts-
forsøg efter 
frostsikringsudkobl
ing

Der kan kun vælges genstartsforsøg (begrænset antal automatiske reset) efter 
frostsikringsudkobling.

Indstilling af 
varmholdelses-
temperatur

Ved anlægsstop fastholdes en valgt “varmholdelsestemperatur”, som sikkerhed for at 
varmerørene holdes varme.

5.4.2 Registrering af tilisning i krydsveksler

Temperatur-
registrering

Ved temperaturregistrering måles afkasttemperaturen på aggregatet. Tilisning registre-
res, når temperaturen er under den valgte værdi i længere tid end den valgte tidsfor-
sinkelse.

Valg af temperatur

Valg af 
tidsforsinkelse

Trin Handling

1 Vælg menu 713.

2 Vælg ønsket stopgrænse.

Trin Handling

1 Vælg menu 714.

2 Vælg antal genstartforsøg inden alarm gives.
• Manuelt reset opnås ved at vælge 0 genstartsforsøg.

Trin Handling

1 Vælg menu 715.

2 Vælg ønsket varmholdelsestemperatur.

Trin Handling

1 Vælg menu 723.

2 Vælg ønsket temperatur.

Trin Handling

1 Vælg menu 724.

2 Vælg ønsket tidsforsinkelse.
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5.4.3 Af-isningsfunktion 

Hvordan opstår 
is-dannelse

Tilisning af krydsvekslerens udsugningsside opstår som en kombination af:
• Høj luftfugtighed i udsugningsluften.
• Lav temperatur på udeluft.
• Stor temperaturforskel mellem udeluft og udsugningsluft.

Indstilling af 
alarmtid

Hvis af-isningen ikke kan gennemføres med tilfredsstillende resultat, meldes der alarm 
og aggregatet stopper. Alarmen meldes, hvis af-isningen ikke er afsluttet inden den 
valgte alarmtid er udløbet.

Valg af metode

Airreduction Ved af-isning ved hjælp af airreduction reduceres indblæsningsluftmængden til trin 1, 
hvis af-isningen ikke er gennemført efter halvdelen af alarmtiden stopper 
indblæsningsventilatoren.

Bypass af-isning Bypass af-isning foregår efter følgende procedure:

Trin Handling

1 Vælg menu 727.

2 Vælg ønsket alarmtid.

Hvis ønsket metode er ... så skal i menu ...

Airreduction (indblæsningsluftmængden reduceres) 7281 vælges Airred .

Bypass af-isning 7281 vælges Bypass .

Fase Beskrivelse

1 Tilisning af krydsveksleren registreres af styringen.

2 Bypass spjældet åbnes langsomt (10% pr. minut). Den normale 
temperaturregulering vil sørge for at åbne motorventilen og tilføre 
eftervarme.

2a Hvis der ikke er tilstrækkelig energitilførsel vil følgende sikkerhed 
træde i kraft.

• Bypass-spjældet forbliver i dets position, når temperaturen ved 
returrøret kommer ned under 7°C oven for "stopgrænsen" (menu 
713). Ved fabriksindstiling: 13°C + 7°C = 20°C. 

• Bypass-spjældet lukker langsomt, når temperaturen ved 
returrøret kommer ned under 5°C oven for "stopgrænsen" (menu 
713). Ved fabriksindstilling: 13°C + 5°C = 18°C. 

3 Når der ikke længere registreres is i krydsveksleren, lukker bypass 
spjældet igen langsomt (10% pr. minut).
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5.4.4 Driftsform ved brand

3 driftsformer Der kan vælges mellem 3 forskellige driftsformer ved brand. Valg af driftsform bør følge 
myndighedernes lovkrav:

Aktivering af 
driftsform

Den valgte driftsform under funktionen Brandalarm aktiveres, hvis hvilestrømskredsen
på en af de to indgange (BT40/50 og BT70) på connection board brydes.

Indgangene giver mulighed for tilslutning af:
• Røgdetektorer
• Brandtermostater ( eksempelvis BT40, BT50 eller BT70)
• BMS
• Brandautomatik

Hvis en indgang ikke benyttes, skal denne luses.

5.4.5 BT, Brandtermostater

Baggrund En brandtermostat er en temperaturstyret elektrisk afbryder, der monteres i henholdsvis 
indblæsnings- og/eller udsugningskanaler. Hvis lufttemperaturen overskrider 
termostatværdien bryder kontaktsættet og ventilationsanlæggets forsatte drift er nu 
bestemt af hvilken driftsform (metode 0, 1 eller 2) der er valgt i menu 731. 
Genindkobling, som foretages manuelt på termostaten, kan først ske når 
lufttemperaturen er faldet min. 15°C.

Egenskaber for 
termostaterne

Brandtermostaterne skal have følgende egenskaber:
• Potentialfri kontakt.
• Hvilestrømsprincip:

- sluttet strømkreds = ingen alarm.
- brudt strømkreds = alarm.

• Manuel reset på selve termostaten.
• Termostater/følere af god kvalitet, egnet til formålet.

Udsugnings-
kanalen - BT40/50

Kontaktsættet bryder ved lufttemperatur over 40°C/50°C, placeres i udsugnings-
kanalen.

Indblæsnings-
kanalen - BT70

Kontaktsættet bryder ved lufttemperatur over 70°C, placeres i indblæsningskanalen.

Gå til menu 731 

og vælg metode ...
Driftsform

0 (fabriksindstilling) Indblæsning og udsugning stoppet

1 Indblæsning stoppet og udsugning 100% (trin 10)

2 Indblæsning og udsugning 100% (trin 10)
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Afprøvning af 
brandtermostater

Hvis anlægget har flere brandtermostater, skal de afprøves enkeltvis.
Afprøv brandtermostaterne som beskrevet i nedenstående skema:

5.5.1 Liste over tilsluttede EON-moduler

5.5.2 Valg af sprog

Bemærk Visse menuer skrives på engelsk, uanset hvilket sprog der er valgt.

Trin Handling

1 Se på DISPLAY-panelet. Lysdioden må ikke lyse rødt (kan lyse gult).

2 Udløs en enkelt brandtermostat således:
• Benyt brandtermostatens testfunktion, hvis en sådan findes, 
• eller benyt varm luft,
• eller demonter en leder på brandtermostaten.

3 Se på DISPLAY-panelet. Lysdioden skal nu lyse rødt.
• Vælg menu 3, kontroller at “A30” med tid og dato vises i linie 2.

4 • Reset brandtermostat eller monter ledning igen.

5 Gå til menu 82 i DISPLAY-panelet
• Vælg yes for at kvittere for alarmen.

6 Kontroller at lysdioden på DISPLAY-panelet slukker (eller lyser gult).

7 Gentag kontrollen på alle brandtermostater fra trin 3.

5.5 Service

Trin Handling

1 Vælg menu 921 og aflæs samlet antal tilsluttede EON-moduler.

2 Tryk og drej knap, gennemse liste over tilsluttede EON-moduler.

Trin Handling

1 Vælg menu 932.

2 Tryk og drej knap frem eller tilbage, indtil det ønskede sprog fremgår 
af displayet

3 Tryk igen og nyt sprog er valgt.
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5.6 DISPLAY-panelet

5.6.1 DISPLAY-panel - QUICKGUIDE for VEX100-serien 

Betjeningsknap
•Drej på knappen for at skifte mellem menuerne i displayet. 
•Tryk på knappen for at kunne indstille værdien i  menuen (kun menu 1 og 2).

Display Den daglige bruger har adgang til menu 1, 2 og 3.

Lampen

Informationsliste

*) Fremkommer kun hvis tilbehør er monteret.

Menu Display Funktion

1 1 Luftmængde *
  Trin 7

Indstilling af luftmængden for Comfort-niveauet.

2 2 Temperatur *
  20 °C

Indstilling af den ønskede temperatur.

3 3 10:43 Fre
  Comfort (AUT)

Ur, ugedag og indeklimaniveau. Alarm-/infonr. vises i nederste linie, når lampen 
lyser.

Når menu 3 
viser...

og dioden 
lyser...

så er der... Aflæs i menu 3...

A.. rødt, 
en alarm på 
anlægget.

alarm-nummeret (f. eks. A14) og kontakt den drifts-ansvarlige. 
Oversigt over alarmer findes i tillægget “Alarmliste og menuoversigt for 
VEX140-150-160-170”.

i.. gult, 
afvigende 
drift.

infonummeret (f. eks. i20) og find årsagen i nedenstående liste. 
Kontakt herefter den driftsansvarlige.

.. Reset 
menu 82

gult
afvigende 
drift.

infonummeret. Dette er nummeret på en aktiv info, som er skubbet ud 
af alarmlistens hukommelse (kan indeholde op til 10 info’er) pga. en 
periodisk info på listen. Gå til menu 82 for at resette listen.

Infonr. i menu 3 betyder... Infonr. i menu 3 betyder...

i20 Af-isning af krydsveksler startet. i61 Udsugning: manglende luftmængde*).

i40 EON busenhed(er) mangler. i62 Udsugning: manglende tryk*).

i42 DISPLAY-panel indstillet til specialistniveau 
indkoblet.

i65 Filtervagt for udeluft udløst.

i43 Ur-backup batteri opbrugt i66 Indblæsning: manglende luftmængde*).

i52 Frostsikring vandvarmeflade udløst midlertidigt 
stop.

i67 Indblæsning: manglende tryk*).

i60 Filtervagt for udsugning udløst. i73 Manglende luftmængde til køleaggregat*).

Betjeningsknap
Diode

Display
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5.6.2 Betjening af DISPLAY-panel

Displayet Brugerfladen er opbygget af menuer, der vises på et LCD-display (bestående af 216 
tegn).

Redigering Redigering er mulig, når menustatusfeltet viser *:

1. Tryk på betjeningsknappen. 

2. Værdien i statusfeltet blinker - redigering påbegyndes. 

3. Indstil værdien ved at dreje på betjeningsknappen:
• drejes knappen med uret øges talværdien,
• drejes knappen mod uret mindskes talværdien. 

4. Tryk på betjeningsknappen for at gemme den valgte værdi og afslutte redigeringen.

Figur Displaytekst

A Menu nummer, antallet af cifre svarer til sidemenu-niveauet.

B Tekst

C Menustatusfelt

D Værdi og evt. enhed 

1 Luftmængde *
Trin 5

A

B

C

D

Menustatusfelt viser Tryk på betjeningsknap...

Ingen funktion

> Gå til sidemenu

< Gå tilbage til overordnet menu

* Redigering mulig

værdi(blinker) Redigering i gang
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5.6.3 Betjeningsniveauer

Betjening af luftbehandlingsaggregatet foregår på tre niveauer afhængigt af hvilken 
person, som skal betjene anlægget og hvilke indstillinger der ønskes foretaget. 
Nedenstående skema viser de tre niveauer:

Eksempel I skemaet ses indstillingsmulighederne for hvert betjeningsniveau, for regulering af 
udsugningsluftmængden:

Bemærk ...hvordan indstillingerne på specialistniveauet afgrænser teknikerens 
indstillingsskala (25 - 100%), samt hvordan indstillingerne på tekniker-
niveauet er bestemmende for brugerens skala (trin 1 = 50%, trin 10 = 85 %).

Fabriks-
indstillinger

De faktiske indstillinger på anlægget fremgår af “Alarmliste og menuoversigt for 
VEX100”.

Betjeningsniveau Person
Betjeningsmuligheder
i DISPLAY-panelet

Brugerniveau Brugere i rummet
f.eks. kontorpersonale.

Menu 1-3

Teknikerniveau
Driftsansvarlig for 
anlægget.

Hele menustrukturen kan ses, men 
indstillingsmulighederne er begrænset 
til de stjernemarkerede (*) menuer i 
menuoversigten og DISPLAY-panelet.

Specialistniveau
EXHAUSTO’s service-
montører / særligt 
instrueret personale.

Hele menustrukturen + samtlige 
indstillingsmuligheder er tilgængelige.

U_fan_start

U_fan_max

U_fan_exhaust

U_fan_supply

FanSpeed_max

FanSpeed_min

FanSpeed_comfort

Teknikerniveau
Menu 511 og 512

Indstilling: 25...100%

Specialistniveau
Menu 574 

Indstilling: 10...100%

U_fan_exhaust_min

1
2

3
4

5

6
7

8

9
10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

FanSpeed_exhaust

FanSpeed_supply

% Volt

Brugerniveau
Menu 1

Indstilling: trin 1...10

1 Luftmængde *
  Trin 6

512 Trin 10  *
    85 %

511 Trin 1   *
    50 %

574 Motor_1_MIN *
    25 %

0

100

%

(Menu 911)(Menu 521)

Afhængig af motortype.

Kan ikke ændres
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5.6.4 Skift mellem betjeningsniveauer (bruger/tekniker/specialist)

Når automatikken forlades skal den stå i brugerniveau.

Skift til tekniker
niveau

Tilbage til
brugerniveau

Skift til 
Specialistniveau I specialistniveauet kan der indstilles parametre, som påvirker aggre-

gatets grundopsætning. Benyt ikke dette niveau uden tilstrækkelig 
instruktion eller oplæring.

Tegningen viser skydeknappen bag på DISPLAY-panelet:

Skydeknap Normal drift. Bruger- og teknikerniveau.

Skydeknap Specialistniveau:

• Skydeknap sættes i stilling .
• Kvitter på trykknappen foran på panelet.

• Displayet viser .

• Dioden lyser nu gult og indikerer, at der arbejdes i specialistniveauet.

HUSK ...at stille skydeknappen tilbage i stilling , inden anlægget forlades.

Handling... Menu viser...

Gå til menu 3. 3 10:43 Fre
 Comfort(AUT)

Hold trykknappen inde i ca. 5 sek. til der står kode i 
displayet.

Tekniker kode
0000

Giv den firecifferede kode 3142 . Hvert enket tal indstilles 
på drejeknappen og bekræftes med tryk.

Tekniker kode
3142

Betjeningsniveauet er nu teknikerniveau. 4 Niveau    >

Handling... Menu viser...

Gå til menu 4. 4 Niveau <

Drej venstre om på knappen, til menuen viser EXIT.  EXIT <

Tryk på knappen.

Betjeningsniveauet er nu brugerniveau. 3 10:43 Fre
 Comfort(AUT)

9 Service >
56/80



3001557-VEX140C-HCW-2011-01-01 Idriftsættelse og betjening
Forprogrammering Ugeuret er fra fabrikken forprogrammeret med følgende perioder og klimaniveauer:

Eksempel Kurven viser klimaniveauindstillingen for den pågældende periode. Under kurven ses 
den grafisk visning, som også vises displayets anden linie (16 tegn ad gangen).

Sommertid Uret skifter selv mellem sommer- og vintertid (natten til sidste søndag i marts, samt 
natten til sidste søndag i oktober).

Menubillede
- menu 423

5.7 Indstilling af ugeuret - menu 423

Ugedage
Forprogrammering

Periode Klimaniveau

Mandag - Fredag 00.00 - 05.00
05.00 - 06.00
06.00 - 17.00
17.00 - 19.00
19.00 - 00.00

Off
Standby
Comfort
Standby

Off

Lørdag, Søndag Hele døgnet Off

A Valgt ugedag.

B Valgt tidspunkt.

C Pilen peger på det aktuelle klimaniveau på linie 2.

D Tekst

E Menustatusfelt

F Grafisk visning af klimaniveau 1 blok = 10 min.

Man 00:00 � EDIT *
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

A

B C

E

F

D
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Før ændring af det 
forprogrammerede 
ugeur 

• Afdæk ventilationsbehovet for alle ugens døgn:
Opdel døgnene i tidsperioder efter ventilationsbehovet: Comfort-Standby-
Economy-Off (se afsnit 1.3 for en beskrivelse af niveauerne). Et eksempel på en 
periode kunne f.eks. være: mandag kl. 8.00 - 16.00 Comfort-drift.

• Alle ugedage som ønskes ændret, indstilles én efter én i menu 423.

Eksempel - 
omprogrammering

Nedenstående eksempel viser hvordan man omprogrammerer ugeuret trin for trin.

Bemærk • Der kan kun drejes fremad på tidsaksen når der programmeres. Hvis der drejes 
for langt frem på tidsaksen for en blok, er perioden overskrevet og det 
overskrevne skal programmeres på ny.

Nye indstillinger 
efter
omprogrammering

Trin Handling Display Tidsakse

1. • Tryk .
• Vælg EDIT ved at dreje og trykke.

Man 00:00 � EDIT *
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. • Tryk for redigering af tallene.
(Indstilling af starttidspunktet for første 
blok).

Man 00:00 � OFF *
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

3. Når tidspunktet er korrekt:
• Tryk for at gemme.

Man 05:00 � OFF *
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

4. • Drej frem til det ønskede klimaniveau og 
tryk for at gemme.

Man 05:00 � ECO *
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¥¤¤¤¤¤

5. • Vælg sluttidspunkt for blokken og tryk for 
at gemme.

Man 06:50 � ECO *
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¤¤¤¤¤

6. Gå tilbage til trin 1 for evt. at redigere 
næste periode.

Ugedage Periode Klimaniveau
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5.8 TOUCH-panelet

5.8.1 TOUCH-panel - QUICKGUIDE VEX100-serien

Betjeningsknapperne

Dioderne

Knap Tryk på knappen når... Aktivering af ventilation ved... Bemærk

A der er personer i lokalet. højt luftskifte 
(forudindstillet niveau).

Kan være indstillet til automatisk 
udkobling via timerfunktion

B lokalet forlades. lavt luftskifte eller stop 
(forudindstillet niveau).

Kan være indstillet til at udkoble 
evt. øvrige Touch-paneler

Diode Lyser... Betydning

C
rødt Alarm. Kontakt den driftsansvarlige.

gult Afvigende drift. Kontakt den driftsansvarlige hvis dioden 
lyser i længere tid.

D grønt Højt luftskifte valgt fra dette panel.

AB

C

D
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5.8.2 Dioderne

5.8.3 Ændring af indeklimaniveau via TOUCH-panel

Uret (menu 4) Den programmerede ugeplan, over de ønskede indeklimaniveauer, styres via uret i 
styringen. Det er uret, der grundlæggende "bestemmer" det aktuelle indeklimaniveau. 

Funktion 2 valgt Nedenstående skema viser det aktuelle klimaniveau, når TOUCH-panelet aktiveres (og 
funktion 2 “Timerfunktion - Master” er valgt bag på panelet, se afsnittet “Indstilling af 
adresse og funktion på TOUCH-panel”): 

*) I menu 431 - 438 kan tids-
begrænsningen indstilles.

Diode... Betydning

 A lyser rødt Alarm, kontakt den driftsansvarlige. Aflæs alarmnummeret i 
DISPLAY-panelet i menu 81 og se afsnittet “Oversigt over 
alarmer på DISPLAY-panel”.

 A lyser gult Filtre i aggregatet skal skiftes.

 B lyser grønt Drift på Comfort-niveau - valgt på dette panel.

 B lyser ikke • Drift på Standby- eller Economy-niveau. 
• Anlægget slukket.
• Drift på Comfort-niveau, men valgt fra andet panel.

A

B

Indeklimaniveau ifølge 
urets ugeplan

Indeklimaniveau når der 
trykkes på 

Indeklimaniveau når der 
trykkes på 

Comfort Standby Comfort (tidsbegrænset)*)

Standby Standby Comfort (tidsbegrænset)*)

Economy Economy Comfort (tidsbegrænset)*)

Anlæg stoppet Anlæg stopper Comfort (tidsbegrænset)*)
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Virkemåde Filtervagterne overvåger filtrene i luftbehandlingsaggregatet ved at registrere trykfaldet 
over filtrene. Der er monteret en filtervagt pr. filter. Når trykfaldet overstiger den på 
filtervagten indstillede værdi, lyser dioden på DISPLAY-panelet og TOUCH-paneler gult. 
I menu 3 angiver infonummeret i.., hvilket filter filtervagten er udløst for.

Placering Filtervagterne er monteret i tilslutningsboksen øverst på VEX aggregatet. Via en 
snaplås kan filtervagterne nemt tages af når de f.eks. skal indstilles.

Fabriksindstilling Fra fabrik er filtervagterne indstillet på skalaens mindste værdi. Dioden på panelerne vil 
derfor lyse gult ved opstart.

Indstilling af 
filtervagter

EXHAUSTO anbefaler, at filtrene skiftes, når trykfaldet er øget med 100 Pa svarende til 
en reduktion på 12 - 15% af luftmængden. Dog skal filtrene inspiceres minimum hver  
6. måned og udskiftes mindst 1 gang årligt. Filtervagten kan indstilles anderledes, hvis 
der ønskes et andet interval mellem filterskift, eller der stilles krav til, hvor meget 
aggregatet må gå ned i luftmængde, før filtret skiftes.

Bemærk Før indstilling af filtervagterne:
• Anlægget skal være indreguleret mht. til maks. luftmængde.
• Filtrene skal være rene.

Indstil filtervagterne som beskrevet i nedenstående skema

5.9 Indstilling af filtervagter

Trin Handling

1 Afmonter låget på tilslutningsboksen.

2 Maks. luftmængde indstilles på DISPLAY-panel:
• Vælg menu 1 og indstil værdien (0 -10) på 10 eller på den 

maksimalt forekommende luftmængde.

3 Sørg for at eventuelle spjæld på kanalsystemet er åbne.

4 Drej op på filtervagtens skala, indtil dioden (gul) på DISPLAY-panelet 
slukker.

5 Drej langsomt ned på skalaen, indtil dioden igen lyser gult på DISPLAY-
panelet.
Bemærk: Systemet reagerer meget trægt, derfor skal justeringen 
foregå langsomt. Gentag eventuelt justeringen.

6  

7 Bestem ved hvilket trykfald, filtrene skal skiftes (EXHAUSTO anbefaler, at 
filtervagten indstilles på den aflæste værdi + 100 Pa). 

8 Indstil filtervagten, så pilen står ud for det ønskede trykfald. 

RD
10

27
4-
01

Aflæs værdien ud for pilen.
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6.Vedligeholdelse

Oversigtstegning På tegningen ses placeringen af målepunkterne for VENT-ordningen i aggregatet:

6.1 Målepunkter for VENT-ordningen

VEX 140-150-160_L

Slange nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Betegnelse på 
tegning

qv2- qv2+ qv1- qv1+ PDS2- PDS2+ PDS1- PDS1+

Farve på slange lyserød rød lyseblå blå lysegrøn grøn lysebrun brun
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Målinger iht. 
VENT-ordning

Type Beregninger

Luftmængde Udsugningsluftmængden qv1 findes udfra følgende formel og 
diagrammet “Kanal 12” sidst i afsnittet.

Indblæsningsluftmængde qv2 findes udfra følgende formel og 
diagrammet “Kanal 22” sidst i afsnittet.

Tryktab Udsugningsfilter, findes udfra følgende formel.

Udeluftsfilter, findes udfra følgende formel.

Krydsveksler, udsugningssiden, findes udfra følgende formel.

Krydsveksler, indblæsningssiden, findes udfra følgende formel.

pHCW findes af diagram i afsnittet “Tekniske specifikationer”.

Trykstigning 
over ventilator

Udsugningssiden, findes udfra følgende formel.

p12 måles i kanal 12.

Indblæsningssiden, findes udfra følgende formel.

p22 måles i kanal 22.

Temperatur-
virkningsgrad

Temperaturen aflæses i DISPLAY-panel og virkningsgraden 
beregnes, således:

Ved temperaturmålingerne skal energitilførslen til eftervarme-
fladen være koblet fra, (se punkt varmeflade), og udetemperaturen 
skal være under +10 °C.
Bemærk: Ved sammenligning med katalogdata skal volumenstrømsforholdet være 
1,0 eller 0,8.

Optaget effekt Det samlede elforbrug til ventilatorerne måles i forsyningskablet 
ved reparationsafbryderen/sikringsboksen.

p qv1+  qv1-  Pa –=

p qv2+  qv2-  Pa –=

p PDS1+  PDS1-  Pa –=

p PDS2+  PDS2-  Pa –=

p PDS1-  qv1+  Pa –=

p PDS2-  qv2+   pHCW – Pa –=

p p12 qv1+  Pa –=

p p22 qv2+  Pa –=

t
TE22 TE21–
TE11 TE21–
------------------------------------=
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Ydelse 
vandvarmeflade

Den relative vandafkøling beregnes, således:

tF = Fremløbstemperatur, vand
tR = Returtemperatur, vand
TE22(-HCW) = Indblæsningstemperatur uden energitilførsel til 

varmeflade.
TE22(-HCW) måles ved at tvangslukke motorventilen (MVM), 
således:

• Styresignal til motorventil fjernes i HCW-modul, (se tilslut-
ningsdiagram).

• Eventuel cirkulationspumpe afbrydes på egen 
reparationsafbryder.

• Motorventil tvangslukkes manuelt.
• TE22(-HCW) aflæses i DISPLAY-panel, når temperaturen er 

stabil.

Ved risiko for frysning af vandvarmeflade må målingen 
ikke gennemføres.

Type Beregninger

tF tR–

tF TE22 HCW– –
------------------------------------------
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Luftmængdemåling
udsugning - 
VEX140HCW

Luftmængdemåling
indblæsning - 
VEX140HCW

Nøjagtighed på måling af luftmængde: %

Kanal 12 (udsugning)

Kanal 22 (indblæsning)

8
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Vejledende 
intervaller

Det nedenstående skema indeholder vejledende intervaller for vedligeholdelse af 
aggregatet. Intervallerne er retningsgivende under normale driftsforhold. EXHAUSTO 
anbefaler, at vedligeholdelse af aggregatet tilpasses de aktuelle driftsforhold. 

6.2 Vedligeholdelsesskema

Måneder

12 24

Filtre

• Udskiftes når diode på paneler lyser gult. I menu 3 vil 
infonr. angive hvilken filtervagt der er udløst. Udskiftede 
filtre bør straks lægges i en plastpose, som lukkes tæt 
og bortskaffes på forsvarlig vis. Filtre bør udskiftes 
minimum 1 gang årligt.

×

• Kontroller at pakninger i filterstyr slutter tæt. ×

Pakninger og tætningslister

• Kontroller at de slutter tæt. ×

Ventilatorer og varmeflade

• Kontrol. ×

• Rengøring, se de følgende afsnit. ×

Krydsvarmeveksler/bypass-spjæld

• Kontrol. ×

• Rengøring efter behov, se de følgende afsnit.

Kondensafløb

• Kontroller, at afløbet ikke er stoppet, ved at hælde vand 
i kondensbakken.

×

Kontrol af sikkerhedsfunktioner

• Brandtermostater
• Temperaturfølere på varmerør

×
×

Lukkespjæld og røggasspjæld

• Kontrol ×

Motorventil og cirkulationspumpe

• Kontrol ×
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Filterskruer - Kun 
CEILING-modeller

6.2.1 Rengøring af ventilatorer

Husk at spænde filterskruerne
når filtrene sættes på plads i
VEX’en.

Trin Handling

1 Afbryd strømmen til aggregatet på reparationsafbryderen inden lågerne 
åbnes.

2 Udtræk ventilatorsektion: Løsn fikseringsskruen på hver udtræksskinne og 
løsn bindingerne til motorkablerne. Ventilatorsektionen kan nu trækkes til 
stoppet (to skruer) på udtræksskinnerne.

3 Rengør ventilatorhjul ved støvsugning og gå evt. efter med en fugtig klud. 
Skovlene på ventilatorhjulet skal rengøres omhyggeligt for at undgå 
ubalance. Eventuelle afvejningsklodser på ventilatorhjulet må ikke fjernes.

4 Kontroller efter rengøringen af ventilatorhjul, at aggregatet kører 
vibrationsfrit.

Kontrol af slanger for målepunkter

5 Afmonter slangerne ved tilslutningsboksen.

6 Blæs igennem slangerne så eventuelle urenheder fjernes.
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6.2.2 Rengøring af varmeflade

6.2.3 Rengøring af krydsvarmeveksler

Trin Handling

1 Afbryd strømmen til aggregatet på reparationsafbryderen.

2 Støvsug varmefladen.

3 Kontroller at lamellerne på varmefladen ikke er deformeret.

Lamellerne er skarpe.

Trin Handling

1 Afbryd strømmen til aggregatet på reparationsafbryderen.

2 Demonter afslagspladen for kondens.

3 Træk stikket ud mellem bypass-motor og aggregat.

4 Tag krydsveksleren ud.

5 Tryk på udløserknap på bypass-motoren og drej spjældet, så jalousiet 
står i åben position.

6 Bypass-motoren skal demonteres, før rengøring med vand, se tegning. 

Udløserknappen på bypass-motoren må ikke aktiveres, 
mens motoren er demonteret, da motorens position i 
forhold til spjældet ellers ændres.

7 Rengør krydsveksleren ved spuling med varmt vand eller ved 
højtryksspuling. Vandtemperatur maks. 90°C.

8 Monter bypass-motor. Spjældet skal stå i samme position (jalousi fuldt 
åbent) som ved demontagen.

9 Luk jalousi. Sæt krydsveksleren på plads, fastgør sikkerhedswiren og 
skub låsebeslaget på plads. Sæt stikket til bypass-motoren i igen.
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7.Fejlsøgning
Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget.

• Check alarmlisten i menu 81 i DISPLAY-panelet for alarmmeddelelse og benyt 
tillægget “Alarmliste og menuoversigt for VEX140-150-160-170”.

Alarmliste 
menu 81

De 10 sidste alarmer kan genfindes i alarmlisten ved at trykke og dreje på knappen på 
DISPLAY-panelet. 

Alarmerne er opdelt i to niveauer:
• Alarmer benævnt: A01, A02, A...

Disse alarmer skal undersøges og resettes med det samme.
• Informationer benævnt: i20, i40, i...

Årsag skal 
findes...

Alarmer kan kun resettes hvis årsagen til alarmen er afhjulpet

Menu 82 Alle alarmer resettes på en af følgende måder: 
• Reset alarmer ved at vælge “ja” i menu 82 (”Reset alarm”).
• Afbryd forsyningsspændingen til aggregatet i ca. 30 sekunder.

Flere alarmer Hvis flere alarmer er aktive, afstilles alle aktive alarmer samtidig.

Alarmer gentages Hvis alarmer forekommer gentagne gange, skal en servicetekniker kontaktes.

81 Alarmliste  *

A14 22 Mar 13:02

7.1 Reset af alarmer
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Fejlvisning Fejl på EON-BUS systemet kan vise sig på følgende måder:

• DISPLAY-panelet viser en af følgende alarmer/informationer: i40, A41, A55, A56.

• Baggrundslyset i DISPLAY-panelet blinker.

• Der er ingen visning i DISPLAY-panelet.

Fejlsøgning • Demonter lederne i klemmerne 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
• Monter DISPLAY-panelet på service-stik
• Fungerer DISPLAY-panelet ikke så start fra pkt. 1 i nedenstående skema.
• Fungerer DISPLAY-panelet, så start fra pkt. 6 i nedenstående skema.

7.2 Fejlfindig via EON-BUS

Tilslutningsboks Modul

Trin Handling Forventede værdier Kommentar

Check af aggregat

1 Mål forsyningsspændingen
Klemme 5 - 6 og 9 - 10

24VDC (19,2 - 24V)

2 Mål kommunikation
Data: klemme 5 - 7 og 9 - 11
Clock: klemme 5 - 8 og 9 - 12

4,8V ±0,2V
4,8V ±0,2V

(1 - 3V = defekt automatik)
(1 - 3V = defekt automatik)

Check af DISPLAY-panel

3 Monter DISPLAY-panel på 
prøvekabel i tilslutningsboks. 

4 Mål forsyningsspændingen
Klemme 1 - 2

24VDC (19,2 - 24V)

5 Mål kommunikation
Klemme 1 - 3
Klemme 1 - 4

4,8V ±0,2V 
4,8V ±0,2V

(1 - 3V = defekt display)
(1 - 3V = defekt display)

Check af interne moduler

6 Monter ledere 9 - 12 i tilslutningsboks.

7 Gentag målinger fra trin 1 og 2

8 Monter et modul ad gangen og mål
Forsyning: klemme 1 - 2
Data: Klemme 1 - 3
Clock: Klemme 1 - 4

24VDC (19,2 - 24V)
4,8V ±0,2V 
4,8V ±0,2V

(1 - 3V = defekt modul)
(1 - 3V = defekt modul)

Check af eksterne moduler

8 Monter ledere 9-12 i tilslutningsboks.

9 Gentag målinger trin 6 og 7.
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• Hvis der måles de forventede spændinger, uden at der opnås korrekt funktion, 
kan data og clock (klemme 3 og klemme 4) i modulerne være forbyttede eller 
også kan modulet eller stikket være defekt.

• Hvis der ikke måles de forventede spændinger er der sandsynligvis fejl i kabler 
eller montage.

Fejl på 
komponenter

• Når defekte komponenter udskiftes, bør installationen samtidig efterses for løse 
ledninger og beskadigede kabler, som ellers kan føre til kortslutninger.

A01 Fejl på udsugningsmotor eller motorens effektstyring.

Bemærk Alarmen kan kun resettes ved at afbryde forsyningsspændingen i ca. 30 
sekunder.

A02 Fejl på indblæsningsmotor eller motorens effektstyring.

Bemærk Alarmen kan kun resettes ved at afbryde forsyningsspændingen i ca. 30 
sekunder.

A08 - A19 Fejl på temperaturfølere (se alarmoversigt).

*) Dog 100°C ved A16 TE-HCW og A18 TS-MVM.

Specielt
A18 og A19

Temperaturføleren er tilbehør, og skal vælges i styringen (se afsnittet “Frostsikring i  
kap. 5). Hvis føleren er valgt, men ikke monteret, gives alarm A19.

i20 Af-isning af krydsveksler er i gang.
Hvis denne information vises ofte, kan det skyldes:

7.3 Alarmliste: Fejlårsager og afhjælpning

Trin Handling

1 Check om motor eller motorstyring er tilsmudset, så den/de ikke 
afkøles nok.

2 Check at motoren kører mere end 300 o/min. når aggregatet kører på 
U1 min.:
Overhedning kan skyldes for lille luftmængde. Minimum omløbstal på 
motoren kan øges i menu 574 (25% af max. luftmængde).

Trin Handling

1 Check om motor eller motorstyring er tilsmudset, så den/de ikke 
afkøles nok.

2 Check at motoren kører mere end 300 o/min. når aggregatet kører på 
U2 min.:
Overhedning kan skyldes for lille luftmængde. Minimum omløbstal på 
motoren kan øges i menu 575 (25% af max. luftmængde).

Når alarmnummeret er 
et...

kan fejlen skyldes 
en...

Registreres når temperaturen 
er...

ulige nr. kortsluttet føler under -50°C

lige nr. afbrudt føler over 50°C*) 
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• parametrene for af-isning er forkert indstillet.
• at krydsveksleren er tilsmudset.

A21 Af-isning af krydsveksler er ikke afsluttet korrekt.
Denne alarm gives hvis i20 har været aktiv i mere end den ønskede alarmtid 
(menu 727). Fejlårsager, se i20.

A30 Brandtermostat udkoblet.
• Check alle tilsluttede brandtermostater, samt kablerne mellem dem. 
• Reset eventuelle udkoblede brandtermostater.

Brandtermostaterne skal tilsluttes som en hvilestrømskreds, og der skal derfor være 
forbindelse i kredsen, ved temperaturer under brandtermostatens indstillede værdi.

i40 Busenheder mangler.
1. Alle EON-busenheder registreres når aggregatet startes, og bliver herefter overvåget 
af styringen. 

• Hvis en busenhed forsvinder under drift, gives der info om dette (i40). Er bus-
enheden vigtig for aggregatets drift, gives der også en alarm, og aggregatet 
stoppes. 

• Hvis der skiftes til specialist-niveau på DISPLAY-panelet, gives i40.

Kontroller at alle monterede paneler er registreret i styringen:
• Gå til menu 921
• Tryk på knappen.
• Gå listen igennem, ved at dreje på knappen.

2. Årsagen kan også være elektrisk støj (EMC) fra andre apparater eller installationer.
Kontroller at installationen er udført efter normale EMC-retningslinier f.eks. ved at:

• Flytte EON-kablet væk fra andre kabler.
• Lade andre kabler krydse EON-kablet i en vinkel på 90°.

A41 EON-pressure AI-modul mangler.
Der er valgt en luftmængdestyringsmetode, hvori der indgår trykmåling, men AI-modulet 
er ikke monteret.

• Kontroller at AI-modulet er monteret korrekt, og at adressen er korrekt indstillet.

i42 DISPLAY-panel i specialist-niveau er indkoblet.
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i43 Ur-backup batteri opbrugt.

i52 Frostsikring af varmeflade (automatisk reset).
Lav temperatur på returvarmerør eller på ekstern rørføring, (hvis der er monteret 
temperaturføler TS-MVM). Aggregatet er midlertidigt udkoblet. Når temperaturen atter 
stiger startes aggregatet automatisk.

A53 Frostsikring af varmeflade (manuelt reset).
Aggregatet er udkoblet på grund af for lav temperatur på returvarmerøret eller på 
ekstern rørføring, (hvis der er monteret temperaturføler TS-MVM).

• Alarmen skal resettes manuelt før aggregatet kan startes.

Bemærk 
i52 og A53

Hvis der er monteret føler på ekstern rørføring (TS-MVM), skal denne føler vælges til i 
styringen:

• Sæt DISPLAY-panelet i specialist-niveau.
• Gå til menu 7163
• Vælg enable.

Afhjælpning af 
i52 og A53

A55 Manglende kommunikation til HCW-modul.
Alarmen gives hvis kommunikationen til HCW-modulet udebliver i mere end 10 
sekunder. Se evt. i40.
Motorventilen bliver stående i den stilling den er i, når alarmen udløses.

i60 og i65 Filtervagt udløst.
Informationen gives når trykket over filteret er større end det tryk, som er indstillet på 
filtervagtens pressostat.

• Check om filteret er tilsmudset 
i60: Filtervagt for udsugningsfilter (PDS1). 

i65: Filtervagt for udeluftfilter (PDS2).
• Check filtervagtens indstilling, se evt. afsnittet “Filtervagtens indstilling”.

Bemærk Trykket over filteret er afhængig af luftmængden.

i61 og i66 Manglende luftmængde på udsugning/indblæsning.
Afvigelsen har været større end 25% af den ønskede luftmængde i mere end 5 min.

• Check om filtre, aggregat eller kanalsystem er tilsmudset.
• Kontrollér setpunkt (511/512) er indenfor aggregatets ydeevne.
• Kontrollér om AFC er korrekt monteret

i62 og i67 Manglende tryk på udsugning/indblæsning.
Afvigelsen har været større end 25% af den ønskede luftmængde i mere end 5 min.

• Check om filtre, aggregat eller kanalsystem er tilsmudset.
• Kontrollér setpunkt (511/512) er indenfor aggregatets ydeevne.
• Kontrollér funktion af evt. VAV-spjæld.

Fejl kan skyldes... Kontroller...

manglende varmetilførsel til varme-sløjfe. om der er tilstrækkelig 
varmeeffekt til rådighed.

manglende eller forkert isolering af rørinstallation. isolationen.

TS-MVM temperaturføler på ekstern rørføring
(tilbehør) er ikke placeret på varmerør. 

installationen på rørføringen.
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8.Tekniske specifikationer

Vægt Låge 27 kg
Krydsveksler 27 kg
Ventilatorenhed 2  16.5 kg
Aggregat for indtransport
(uden låger, krydsveksler og ventilatorenhed) 105 kg
Aggregatets total vægt  192 kg

Korrosionsklasse Korrosionsklasse C4 i.h.t. EN ISO 12944-2

Temperatur
områder:

Medietemperatur(luft): -30°C...35°C
Indblæsningsluft dog kun: +10°C...35°C
Omgivelsestemperatur: -30°C...50°C

DISPLAY-panel: Kapslingsklasse: IP20
Omgivelsestemperatur: 0°C...50°C

TOUCH-panel: Kapslingsklasse: IP20
Omgivelsestemperatur: -20°C...50°C

Brandtermostater Brydetemperatur, BT70:  70°C
Brydetemperatur, BT50:  50°C
Brydetemperatur, BT40:  40°C

Max. omgivelsestemperatur, føler: 250°C
Omgivelsestemperatur termostathus: 0 - 80°C
Følerlængde: 125mm
Kapslingsklasse: IP40

Temperaturfald før genindkobling er mulig min. 15°K.

Motorspjæld

Der må maksimalt tilsluttes 2 stk. LSFR/LSAR-spjæld eller 4 stk. LSA/LSF-spjæld.

8.1 Vægt, korrosionsklasse, motorspjæld, etc.

Type LS315-24 LSR315-24

Betegnelse LSA/LSF LSFR/LSAR

Motortype NM24-F AF-24

Drejetid 75-150 s åbne: 150 s
lukke: 16 s

Kapslingsklasse IP42 IP42

Omgivelsestemperatur -20...50 °C -30...50 °C
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Kompaktfiltre
Tryktabskurver for 
F5 og F7VDI filtre

Data Enhed F5 F7VDI

Kassette hb  mm 490  648 490 648

Filterkassettens tykkelse mm 96 96

Filterareal m2 3,7 11,5

Filterklasse F5 F7

Udskilningsgrad iht. EN 779  % 96 >99

Virkningsgrad  % 45 85

Volumenstrøm m3/h 2200 2200

Begyndelsestrykfald Pa 38 89

Anbefalet sluttrykfald v. norm. volumenstrøm Pa 138 189

Temperaturbestandigt til °C 80 80
75/80



3001557-VEX140C-HCW-2011-01-01 Tekniske specifikationer
Vandvarmeflade Prøvetryk 3000 kPa
Maks. arbejdstryk 1000 kPa
Antal rørrækker  2 stk
Antal Kredse 4 stk
Facemål (H - B) 0,325 0,57 m
Tilslutningsdimension DN 15 (½)
Lamelafstand 2,1 mm
Vægt (uden væske) 6,5 kg
Vandindhold 1,5 l
Tilladelig medietemperatur 5...95°C

Anbefaling Det anbefales at der gennemføres en præcis beregning af vandvarmefladen ved hjælp 
af beregningsprogrammet EXselect (find det via www.exhausto.dk). I 
beregningsprogrammet kan der vælges andre forudsætninger end anført i tabellen.

8.2.1 Eksempel på beregnede ydelser for vandvarmeflade

Forudsætninger Vandets fremløbstemperatur 60°C 
Vandets returtemperatur 40°C
Nøjagtighed af aflæste og 
beregnede resultater ±10%
Udsugningstemperatur 22°C
Volumenstrømsforhold 1,0
Varmegenvinding 100%

Bemærk Ved frostsikring med glycol skal ydelsesværdierne reduceres med 15 - 20%.

Tabel

8.2 Vandvarmesystem

VEX140 (1900 m3/h / 250 Pa) / HCW140 vandvarmeflade (100 % varmegenvinding)

Udetemp./
fugtighed

Rumtemp./
fugtighed

Temp. 
efter 

veksler

HCW 
ydelse

Tillufttemp.
Vand-

mængde
p HCW KVS p KVS

p 
luftsiden

[°C / %] [°C / %] [°C] [kW] [°C] [l/h] [kPa] [kPa] [Pa]

-12 / 80 22 / 35 9,9 5,9 20 255 2,2 0,63 16,4 38

-20 / 85 22 / 35 9,1 6,4 20 277 2,2 0,63 19,4 38
76/80



3001557-VEX140C-HCW-2011-01-01 Tekniske specifikationer
8.2.2 Motorventil MVM

Ventil KVS 1,0 - 4,0 KVS 6,3

Prøvetryk 1600 kPa 1600 kPa

Maks. differenstryk 100 kPa 200 kPa

Tilladelig medietemperatur 5°C - 110°C 5°C - 110°C

Ventilen vil stå permanent åben, 
hvis differenstrykket

er over 100 kPa er over 200 kPa

Motor KVS 1,0 - 4,0 KVS 6,3

Tilladelig omgivelsestemperatur -30°C - 50°C -30°C - 50°C

Kapslingsklasse, i følge IEC IP40 IP40

Åben/lukketid 34 s 30 s

Forsyning (50/60Hz, AC/DC) 24VAC ±20%
24VDC ±20%

24VAC ±20%
24VDC ±20%

Regulering 0 - 10VDC 0 - 10VDC
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Aggregat med FC-motor

8.3 Kapacitetsdiagram

Kapacitetskurve med F5 filtre

SFP-kurve

Arbejdslinier

A : Tryktabstillæg ved F7VDI-filtre
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Produktions-
nummer

Ved bestilling af reservedele skal produktionsnummeret oplyses. Dette sikrer at der 
leveres de korrekte reservedele. Produktionsnummeret fremgår af forsiden på den 
vejledning som leveres med aggregatet og af typeskiltet.

Reservedelsliste Følgende dele føres som reservedele til VEX’en. Dele som ikke fremgår af listen kan 
fremstilles ved henvendelse til EXHAUSTO (se vejledningens bagside for telefon-
nummer).

*) Den korrekte type kan ikke spores via produktionsnummeret. Der skal i stedet oplyses 
data fra komponenten eller ordrenummeret.

8.4 Reservedelsliste og bestilling af reservedele

Reservedel

1. Ventilatorhjul.

2. Motor.

3. Kuglelejesæt (komplet med 2 lejer og tilbehørsdele) for reparation af en 
motor.

4. Motorstyring.

5. Strømforsyning.

6. Automatik.

7. Temperaturføler (reparationssæt for 1 stk. føler).

8. Svingningsdæmper for motorophæng

9. Bypass-spjældmotor.

10. Display modul.

11. HCW-modul.

12. Filtervagt-pressostat.

13. Motor til motorventil *).

14. Ventil *).

15. Spjældmotor for lukkespjæld *).
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Tel.: +47 6387 0770
Fax: +47 6387 0771
post@exhausto.no
www.exhausto.no

EXHAUSTO Ventilation Ltd.
Unit 1, Pelham Court 
Pelham Place
Broadfield - Crawley
West Sussex - RH11 9SH
Tel. +44 (0) 1293 511555
Fax +44 (0) 1293 533888
info@exhausto-ventilation.co.uk
www.exhausto-ventilation.co.uk

EXHAUSTO AB
Verkstadsgatan 13
S-542 33  Mariestad
Tel.: +46 501 39 33 40
Fax: +46 501 39 33 41
info@exhausto.se
www.exhausto.se

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

EXHAUSTO Suomi
Nummiperkontie 21
FI-21250 Masku
Tel.: +358 45 113 2628
Fax: +358 2 432 0013 
info@exhausto-ventilation.fi
www.exhausto-ventilation.com

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

BM Vallá hf
Stórhöfda 23
IS-110 Reykjavik
Tel.: +354 530 3400 
Fax: +354 530 3401
bmvalla@bmvalla.is
www.bmvalla.is
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