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DRIFT AF ANLÆG:
Det er vigtigt, for at sikre et godt indeklima, at anlægget 
aldrig stoppes. Det må i øvrigt heller ikke stoppes i henhold 
til gældende Bygningsreglement. 

Hvis anlægget skal stoppes i flere timer – af hensyn til f.eks. 
service - skal front-lågen afmonteres for at forhindre kon-
dens i anlæg. Når et ventilationsanlæg ikke kører, vil fugtig 
luft fra rummene kunne trænge op i anlægget/kanalerne og 
kondensere. Dette kan medføre skade på anlæggets elektri-
ske komponenter og at der drypper vand ud af kanalerne, 
armaturerne eller anlægget.

Ventilationsanlægget overvåger hele tiden driften og in-
formerer om alarmer. Ikke alle alarmer skal af-stilles, f. eks. 
lav tilluft temperatur som ikke medfører ”anlægsstop” i 
henhold til alarmlisten. Sådanne alarmer vil af-stille sig selv, 
hvis betingelsen for alarmen ikke længere er til stede.

FORVARMEFLADE:
Er anlæg monteret med forvarmeflade (anbefales) sikrer 
denne mod is i modstrøms-vekslere, ved at forvarme ude-
luften inden den strømmer ind i anlægget. Det er muligt at 
aktivere yderligere funktioner som åbning af bypass-spjæld 
og i yderste konsekvens, reducering af indblæsningsluft-
mængden.
Selv om der er monteret forvarmeflade kan man opleve kold 
indblæsningsluft. Her kan anlæggets automatik, i form af 
alarmer, advare om at temperaturgrænser er overskredet. 
Dette er ikke en fejl på anlægget, men en advarsel om at 
der blæses afkølet luft ind i rummende.  

EFTERVARMEFLADE:
Modstrømsveksleren kan i vintersæsonen ikke genvinde al 
varmen fra udsugningsluften og indblæsningsluften kan da 
nemt være ca. 4-5°C under rumtemperaturen. Dette er helt 
naturligt og vil ofte ikke give anledning til utilfredshed med 
træk eller lignende. Hvis dette føles generende, kan det 
forhindres ved at eftermontere en el-eftervarmeflade.
El-eftervarmeflade hjælpe til med at holde en behagelig 
indblæsningstemperatur.

SERVICE:
• Afbryd strømmen inden al service foretages
• Hver 6 mdr. skal anlæggets filtre skiftes og pakninger  
  kontrolleres
• Vandlås (2) kontrolleres hvert år inden fyringssæson ved  
  at hælde minimum 1 liter vand i anlæggets kondensbakke  
  for at sikre at der er vand i vandlås og tjekke at det kan  
  løbe uhindret bort.
• Vandlåsen (2) kan udtørre og dermed forhindre  
  funktionen. 
• Anlægget udskiller op til 6 liter kondensvand pr. døgn,  
  ved stor fugtighed indendørs og meget koldt udendørs.  
  Derfor er det meget vigtigt at kondensafløbet er korrekt  
  udført med lufttæt vandlås og at der er vand i vandlås for  
  korrekt funktion.

Tillykke med dit EXHAUSTO 
Ventilationsanlæg 

VEX33/VEX33-2/VEX35-2 (billede) sikrer ventilation med varme- 
genvinding i din bolig og danner grundlag for et godt indeklima  
i boligen.
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NB: Hvis du har yderligere spørgsmål omkring dit ventilationsanlæg,  
       kontakt da ejendommens vicevært/teknisk ansvarlig.

VEX35-2DV


