
5. Vedligeholdelse
5.1 Driftsvisninger via HMI-panel

HMI-panel Se i "EXact Basisvejledning for VEX320-330-340-350-360-370", hvordan man via
teknikermenuen (adgangskode 1111) kan gå ind i Menu 2 "Driftsvisninger" og af-
læse driftstatus på anlægget.

5.2 Vedligeholdelsesskema

Vejledende interval-
ler

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

Komponent Gør følgende... 1 gang
årligt

2 gan-
ge år-

ligt
Filtre* Udskiftes når display viser filteralarm.

Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt.

Bemærk: Styringen kan give en advarsel, når filteret
er ved at være tilsmudset.
Filtre udskiftes som minimum X

Filterstyr Kontroller at pakninger i filterstyr slutter tæt X
Pakninger og tætningslister Kontroller at de slutter tæt X
Ventilatorer ● Kontroller at ventilatorhjulet sidder fast på akslen.

Demontage af ventilatorenhed, se afsnittet "Ind-
transport med reduceret vægt"

● Rengøring, se afsnittet "Servicering og rengøring"

X

Varmeflade/isvandsflade
(tilbehør)

Rengøring, se afsnittet "Servicering og rengøring" X

Modstrømsveksler Rengøring, se afsnittet "Servicering og rengøring" X
Kontrol af sikkerheds-funk-
tioner

Kontroller:
● Brandtermostater
● Temperaturfølere på varmerør (tilbehør)

X

Lukkespjæld Kontrol af funktion X
Motorventil og cirkulations-
pumpe (tilbehør)

Kontrol af funktion X

Efter behov Følgende dele rengøres efter behov

Komponent Gør følgende efter behov
Kondensbakke Rengøring og kontrol af afløb og vandlås
Modstrømsveksler Rengøring, se de følgende afsnit
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*Filtre Benyt udelukkende originale filtre

● De angivne filterdata og tryktabskurver (afsnittet "Tekniske data") er baseret
på anvendelse af originale filtre.

● Eurovent-certificeringen er kun gyldig, når der anvendes originale filtre.
● Brug af uoriginale filtre kan medføre lækageproblemer i VEX'en samt nedsat

filtreringsfunktion.
● EXHAUSTO anbefaler, at dato for filterskift registreres, så det er let at kontrol-

lere, at intervaller for filterskift overholdes.

5.3 Hygiejne

Hygiejnenorm
VDI6022

For at opfylde hygiejnenormen VDI 6022, er VEX300 konstrueret sådan at:
● bakterievækst og opbygning af snavs er reduceret til et minimum
● rengøring kan foretages på en optimal måde

Filter F7 For at opfylde VDI 6022 skal filteret på udeluftsiden være et F7-filter.

5.4 Servicering

5.4.1 Filtersskift

Afbryd strømmen på forsyningsadskilleren før lågen åbnes.

Filtrene trækkes ud. Vær opmærksom på flowretningen - se pilene på filteret.
Udskiftede filtre bør straks lægges i en plastpose, som lukkes tæt og bortskaffes på
forsvarlig vis.

Filterskift i menu 8.1 Efter filterskift (kun ved timerdrift): Gå til menu 8.1 i EXact-styringen og vælg
"Ja" ud for filterskift for at nulstille driftdage tælleren.

5.4.2 Udtagning af veksler
Afbryd strømmen på forsyningsadskilleren før lågen åbnes.

Modstrømsvekslerens lameller er skrøbelige - undgå at røre ved lamel-
lerne under håndtering.

30
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22 kg.
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Sådan udtages mod-
strømsveksleren

Før modstrømsveksleren kan udtages, skal:
● filterene udtages
● tætningsskinnen foran veklseren fjernes (foto 1)
● bypass-sektionen udtages (foto 2 - 7)

Trin Handling
1. ● Fjern tætningsskin-

nen foran øverste og
nederste modstrøms-
veksler ved at klem-
me tætningskinnen
sammen og trække
den ud.

2.
● Løsn den midterste

spændeanordning
ved at skubbe den ind

3. ● Træk aluminiums-
skinnen ud

4. ● Træk de to stik fra hi-
nanden (1)

● Løsn kabelbinderen
fra kabinettet (2)

● Træk slangen tilbage
gennem holderne (3)
forbi bypass-sektio-
nen
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Trin Handling
5. ● Løsn fingerskruerne

der sidder mellem til-
slutningsboksen og
bypass-sektionen

● Fjern fingerskruerne

6. ● Løsn den nederste
spændeanordning
ved at skubbe den ind

7. ● Træk bypass-sektio-
nen ud

Bemærk: Bypass-sekti-
onen vejer 32 kg.
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Trin Handling
8. ● Øverste og nederste

modstrømsveksler
kan nu udtages, træk
forsigtigt modtrøm-
sveksleren ud

Bemærk: Modstrøms-
vekslerne vejer 22 kg pr.
stk.

Sådan isættes mod-
strømsveksleren Følg ovennævnte beskrivelse fra trin

8 til trin 1.

Når modstrømsveksleren er sat i:

● Skub veksleren ind med begge
hænder for at sikre, at den er på
plads

5.4.3 Servicering og rengøring

Sådan rengøres
modstrømsveksler:

● Rengør modstrømsveksleren ved spuling med varmt vand.
● Vandtemperatur: maks. 90ºC.

Sådan rengøres
ventilator

Se afsnittet "Indtransport med reduceret vægt", hvor det beskrives, hvordan venti-
latorenheden udtages.

Trin Handling
1 Afbryd strømmen til aggregatet via forsyningsadskilleren
2 Rengør ventilatorhjulene ved støvsugning og aftørring med fugtig klud

Bemærk: Vær omhyggelig med at rengøre hjulene, så ubalance und-
gås

3 Kontroller efter montage, at aggregatet kører vibrationsfrit

Sådan rengøres
isvandsflade/varme-
flade

Trin Handling
1 Afbryd strømmen til aggregatet via forsyningsadskilleren
2 Støvsug varmefladen
3 Isvandsfladen: rengør kondensbakke
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