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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.

Advarsler:
Åbn ikke...

Vejledningens
anvendelsesområde

...servicelågen før strømmen er afbrudt på reparationsafbryderen.
Denne vejledning er betjeningsvejledningen for VEX300 med EXpert-styring.
Sikkerhed for personer og materiel, samt korrekt drift med VEX300 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.
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1. Menuoversigt
1.1 Betjeningspanelets opbygning
Betjening

Taster

Betegnelse

Funktion

Menu-tast.

Skifte mellem menuer på samme niveau

“Rude”-tast

Skifte til og fra undermenu samt gå ind i
adgangskodemenu

“Pil-op”-tast.

Øge værdi

“Pil-ned”-tast.

Reducere værdi
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Symboler i
display

Symbol

Funktion

Henvisning

OFF.
Ventilationen er slukket
Minimum ventilation
Niveau 1,2 eller 3
Middel ventilation
Niveau 4,5 eller 6
Maksimal ventilation
Niveau 7,8 eller 9
Man befinder sig i redigerings-tilstand
Ur - viser at ventilationen køres via et tidsstyret
program, men med mulighed for manuel
overstyring.
Ugedage 1-7 (mandag-søndag)
Bruges ved indstilling af tid og dag samt tidsstyret
ugeprogram for ventilationen.
Indikatortal, viser:
• Nummer på undermenu
• Nummer på urprogram
Blinker ved is i veksleren, hvor der køres
se afsnit 2.4.1
ubalanceret drift.
Enhed for temperaturvisning
AM/PM, vises hvis uret køres i 12-timers drift
Den pågældende menu bør kun betjenes af
teknisk uddannet personale.
Overophedning
Filtervagt.
Hvis symbolet blinker: Filter er stoppet, eller den
indstillede tid for filterskift er gået
Fraluft

Se menu 4, side 9

Tilluft
Aggregatet er tilsluttet en ekstern styring

Se afsnit 2.5

Aggregatet er stoppet af en ekstern styring

Se afsnit 2.5

Temperatur
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1.2 Menustruktur og fabriksindstillinger
Overordnet
menustruktur

Betjening af VEX300 aggregatet foregår på 2 niveauer afhængigt af hvilken person, som
skal betjene anlægget og hvilke indstillinger der ønskes foretaget.
Nedenstående skema viser de to niveauer:
Betjeningsniveau Person

Betjeningsmuligheder
på betjeningspanelet

Slutbrugerniveau

Brugeren i rummet

Den daglige betjening via de tre
overordnede menuer:
- temperatur
- ventilation
- urvisning

Teknikerniveau

Driftsansvarlig for
anlægget.

Hele menustrukturen som kan hentes
frem ved at indtaste nedenstående
adgangskode.

1.2.1 Adgangskode til den samlede menustruktur (teknikerniveau)
Indtast koden
Trin

Handling

1

Hold #-tasten nede i 5 sekunder

2

Tast følgende sekvens på tasterne:

Displayet viser...

Max. 5 sek.
mellem tryk

3

Bemærk

Det første menupunkt vises i displayet

Hvis der ikke tastes på betjeningsknapperne i 5 minutter skifter
betjeningspanelet automatisk tilbage fra teknikerniveau til
brugerniveau. Koden må da indtastes på ny for at komme tilbage til
teknikerniveau.
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1.3 Liste over alle menuer og fabriksindstillinger i EXpert-menuen
1.3.1 Menuer for daglig betjening (slutbruger)
MENU
Skift mellem
menuer med

UNDERMENU
Skift til undermenu
med

Forklaring/handling

Normalt driftbillede, følgende vises:
• Ventilationsniveau
• Temperatur
• Ur-symbol hvis urprogram indtastet
Indstilling af ønsket tillufttemperatur:
• Intervallet 15-30 ºC
• Spring på 0,5 ºC
Indstilles ved brug af
og
Visning af ventilationsniveau.

Manuel indstilling af ventilationsniveau:
• Èt tryk på
eller
ændrer ét niveau op
eller ned.
• Ingen vinger udfyldt: Niveau OFF
• 1 vinge udfyldt: Niveau 1,2,3
• 2 vinger udfyldt: Niveau 4,5,6
• 3 vinger udfyldt: Niveau 7,8,9
•
Manuelt ventilationsniveau kan også indstilles selv
om ventilationen kører efter et ugeprogram.
Visning af klokkeslet og ugedag.
For indstilling af klokkeslet, se menu 3 side 8.
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1.3.2 Menustruktur når adgangskode er indtastet (teknikerniveau)
MENU
Skift mellem
menuer med

UNDERMENU
Skift til undermenu og
retur med

Forklaring/handling

0.0 Exit
For at vende tilbage til driftsbillede:
• Med

navigeres tilbage til denne menu.

• Ved tryk på
driftsbillede.

vendes tilbage til

1.0 Uge-program
Når aggregatet leveres er der ikke
indprogrammeret noget ugeprogram.
Eksempel på ugeprogram, se side 12.
Tast
for at skifte mellem undermenuerne.
De enkelte parametre i urprogrammet indstilles
ved brug af
og
.

Valg af ugeprogram.
• Mulighed for indprogrammering af op til 10
programmer, nummereret 0-9
Valg af dage hvor det aktuelle urprogram skal
forekomme. 4 muligheder (stregen blinker under
den aktuelle mulighed):
• Dagene 1-7 (hver for sig)
• Dagene 1-5 (blok)
• Dagene 6-7 (blok)
• Ingen dage (program annulleres, og ur-styring
er ikke aktiv)
Valg af klokkeslet hvor ventilationen skal skifte på
de valgte dage.
• Indstillingen foregår i intervaller af 15 minutter.
Indstilling af ventilationsniveau for det valgte
program:
• Èt tryk på
eller
ændrer ét niveau op
eller ned.
• De 9 ventilationsniveauer angives ved 3
forskellige vingesymboler:
:Niveau 1,2 og 3
:Niveau 4,5 og 6
:Niveau 7,8 og 9
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MENU
Skift mellem
menuer med

UNDERMENU
Skift til undermenu og
retur med

Forklaring/handling

2.0 Temperaturvisning
Visning af temperaturer på forskellige steder i
aggregatet
Tast
for at skifte mellem undermenuer på
samme niveau.
Temperaturen af fraluften (TE1.1).

Temperaturen af tilluften (TE2.2).

Temperaturen af udeluften (TE2.1).

Temperaturen på det koldeste sted i veksleren
(Tice).

Virkningsgrad.
Vises kun når aggregatet er i drift, og evt.
varmelegemer er slukkede.
3.0 Ur-indstilling
Indstilling af klokkeslet.
Tast

for at skifte mellem undermenuerne.

Time blinker.
Indstilles ved brug af

og

Minut blinker.
Indstilles ved brug af

og

.

.

Alle ugedage blinker.
Indstilles ved brug af
og
hvorved man
flytter understregningen til den ønskede ugedag.
,
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MENU
Skift mellem
menuer med

UNDERMENU
Skift til undermenu og
retur med

Forklaring/handling

12 eller 24-timers ur.
Indstilles ved brug af

og

.

4.0 Filtervagt
Tast

for at skifte mellem undermenuerne.

Resterende dage til næste filteralarm.
Fabriksindstilling er 365 dage.
Ved filterskift nulstilles ved at holde

inde i 3

sekunder.
eller...
...Hvis filtervagt er installeret måles trykket i stedet
over filtrene, og filtersymbol blinker når trykfaldet
overstiger niveau (indstilles på filtervagterne, se
“VEX300 Montage- og installationsvejledning”
afsnit 3.2).
Tid mellem filteralarm. 3,6,9 eller 12 måneder.
Fabriksindstilling: 6 måneder.

5.0 Software version
Tast

for at skifte mellem undermenuerne.

Programversion i hovedstyring.

Programversion i betjeningspanel.
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MENU
Skift mellem
menuer med

UNDERMENU
Skift til undermenu og
retur med

Forklaring/handling

6.0 Niveau (luft)
Menuer hvor er vist bør kun
indstilles af fagfolk.
Tast
undermenuerne.

for at skifte mellem

Indstilling af spændingen til ventilationsniveau 9
Indstilles ved brug af
og
• Der kan reguleres i intervallet 6-10V i spring på
0,1V.
• Fabriksindstilling: 10,0V.
Indstilling af spændingen til ventilationsniveau 1
Indstilles ved brug af
og
• Der kan reguleres i intervallet 0-4,0V i spring
på 0,1V.
• Fabriksindstilling: 2,5V.
Indstilling af balance mellem tilluft og fraluft
Indstilles ved brug af
og
• Der kan indstilles op til 30% forskel mellem
tilluft og fraluft i intervallet 70-130 i spring på 1.
• Hvis værdien er over 100 vil styrespændingen
sendt til tilluftmotoren være større end
styrespændingen sendt til afkastmotoren
• Fabriksindstilling: 100.
Se i øvrigt afsnit 2.3 "Balanceret drift (menu 6.3)"
side 15.
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MENU
Skift mellem
menuer med

UNDERMENU
Skift til undermenu og
retur med

Forklaring/handling

7.0 Regulering
Menuer hvor er vist bør kun
indstilles af fagfolk.
Tast

for at skifte mellem undermenuerne.

Tast
for at skifte mellem undermenuerne.
Kp (hvor kraftigt der reageres på en ændring).
Indstilles ved brug af
og
• Kp kan indstilles i intervallet 1,0-4,0 i spring på
0,1.
• Højt tal giver svag temperaturregulering.
• Fabriksindstilling: 4,0.
Ti (hastighed af regulering).
Indstilles ved brug af
og
• Ti indstilles i intervallet 5-250.
• Højt tal giver langsom temperaturregulering
• Fabriksindstilling: 50.
⌬t (temperaturforskel på tilluft og indstillet
temperatur for tilluft, før reduktion af
tilluftsmængden starter).
Indstilles ved brug af
og
• ⌬t indstilles i intervallet 2,0 - 9,0ºC (spring på
0,5).
• Fabriksindstilling 3,0ºC.
Max. ubalance ved lav tillufttemperatur eller ved
tilisning af veksler.
Indstilles ved brug af
og
• Indstilles i intervallet 0-30 (spring på 1).
• Fabriksindstilling: 30.
Bemærk: Funktionen kan frakobles vha. dipswitch
4 på hovedstyringen.
Temperatur for start af afisningsfunktion.
Indstilles ved brug af
og
• Indstilles i intervallet -4,0 - +6,0ºC (spring på
0,5).
• Fabriksindstilling: 0,0ºC.
Bemærk:
• For lav værdi øger risiko for tilisning i veksler.
• For høj værdi øger el-forbruget til
forvarmelegemet, eller fremskynder tidspunkt
for luftmængdereduktion.
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2. Idriftsættelse og betjening
2.1 Idriftsættelse
2.1.1 Opstart
Inden ibrugtagning af aggregatet bør følgende indstilles: (se afsnit 1.3.2 for vejledning
til de enkelte menupunkter.
I menu nr...

Indstilles....

1

Urprogram

3

Tid og dato

4

Filtervagt interval.
Hvis der ikke er monteret filtervagter på anlægget bør menu 4
nulstilles til 6 mdr/180 dage.

6.1 + 6.2

Max. + min. hastighed

6.3

Balance mellem tilluft og fraluft

7.3

⌬t

7.4

Max. ubalance

2.2 Ur-funktion
Funktion

Ved drift efter ur-funktionen styres anlægget af et forudindstillet ugeprogram.
Ur-funktionen gør det muligt at indstille op til 10 programmer indenfor en uge.
I hvert program indstilles 3 parametre for ventilationen:
• Dag
• Tidspunkt
• Ventilationsniveau
Når tidspunktet for et program indtræder, skifter ventilationen til det indprogrammerede
niveau, og kører på dette niveau indtil et nyt program indtræder.
Det er muligt at overstyre ugeprogrammet, ved manuelt at indstille ventilationsniveauet
(se side 6). Når tidspunktet for næste urprogram indtræder vil der så skiftes til det
indprogrammerede niveau.
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Eksempel på
ugeprogram

Et ugeprogram for ventilationen kan se sådan ud:

Ventilationsniveau
9
8
7

0

4 : Urprogrammer

6

0

0

0

0

5

0

2

4
3
2
1

1

3

1

1

4

4

Prog
ram

Blok

MAN
Tid

Niveau

TIR
Tid

Niveau

ONS
Tid

Niveau

TORS NiTid
veau

FRE
Tid

Niveau

0

X

8.00

7

8.00

7

8.00

7

8.00

7

8.00

7

1

X

16.00

2

16.00

2

16.00

2

16.00

2

16.00

2

2

16.00

5

3

23.00

2
16.00

1

4

Bemærk

12:00

SØN (7)

12:00

LØR (6)

12:00

FRE (5)

12:00

TORS (4)

12:00

ONS (3)

12:00

TIR (2)

12:00

MAN (1)

0

LØR
Tid

Tid

Niveau

SØN
Tid

Niveau

Ved flere programmer på samme tidspunkt har programmet med højeste nummer den
højeste prioritet. I eksemplet vil det altså være program 2 som træder i kraft onsdag kl.16
i stedet for program 1, og program 4 som træder i kraft fredag kl. 16 i stedet for program 1.
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2.2.1 Indtastning af urprogrammer
Indtast ét program
ad gangen
Der skiftes mellem de enkelte parametre i selve ur-programmet ved brug af
Den aktuelle parameter blinker under redigering
Trin

Tast

Handling

1

# (langt
tryk)

Indtast koden som beskrevet på side
5 for at gå til tekniker-menu.

2

3

Display viser....

Gå til menu 1 (ur-menuen).

#

Valg af ur-program (0-9).

4

Valg af dage.
4 muligheder:
• Dagene 1-5
• Dagene 6-7
• Enkelte dage (1-7)
• Ingen dage (program annulleres)

5

Valg af tidspunkt hvor ventilationen
skal starte. Intervaller af 15 minutter.

6

Valg af ventilationsniveau:
Niveau 1, 2, 3 : 1 vinge er udfyldt
Niveau 4, 5, 6 : 2 vinger er udfyldt
Niveau 7, 8, 9 : 3 vinger er udfyldt

7

Videre til næste ur-program.
Procedurens trin 3-7 gentages.
Når man ikke ønsker at indtaste flere
urprogrammer afsluttes med #.
Gå til menu 0 og vend tilbage til
driftsbillede med #.

Annullering af uge- Annullering af ugeprogram gøres ved at fravælge alle dage i programmet.
program
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2.2.2 Skema for ugeprogram
Nedenstående skema bør udfyldes før indtastning af ugeprogram.
Prog
ram

Blok

MAN
Tid

Niveau

TIR
Tid

Niveau

ONS
Tid

Niveau

TORS NiTid
veau

FRE
Tid

Niveau

LØR
Tid

Niveau

SØN
Tid

Niveau

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.3 Balanceret drift (menu 6.3)
I menu 6.3 indstilles balance mellem tilluft og fraluft, hvis disse ønskes kørt med
forskellige flows under normal drift.
Der kan være behov for balanceret drift hvis kanalsystemet eller andre enheder påvirker
tilluften og/eller fraluften til og/eller fra lokaler.
Eksempel

Nedenstående viser forholdet mellem tilluft og fraluft ved 3 indstillinger for balanceret
drift. Ventilationsniveau i intervallet 1-9, hvor der i eksemplet gælder:
• Spændingen til ventilationsniveau 9 er 10,0V
• Spændingen til ventilationsniveau 1 er 2,5V
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2.4 Temperaturregulering med luftreduktion (air-reduction) funktionen
Funktion

Denne funktion benyttes til at reducere tilluftsmængden ved
• Risiko for isdannelse i modstrømsvarmeveksleren, eller
• Faldende tilluftstemperatur
Luft-reduktion funktionen aktiveres ved at sætte dipswitch 4 på hovedstyringen på ON.

2.4.1 Beskyttelse mod isdannelse i modstrømsvarmeveksleren

Eksempel:

Funktionen baseres på temperaturmåling i et unikt punkt i veksleren, samt en indstillet
værdi (menu 7.5).
• Forvarmelegeme (tilbehør) tilsluttet (PHCE-dipswitch på ON)
• Air-reduction-dipswitch på ON
I eksemplet er:
• Balanceret drift indstillet til 95 (menu 6.3)
• Maksimal ubalance indstillet til 20% (menu 7.4)

Tid

Beskrivelse

A

• Konstant ventilationsniveau, her ca. 80%.
• Balanceret drift med forholdet 95 mellem tilluft og fraluft.

B

• Temperaturføleren melder om risiko for isdannelse i veksleren, og
varmelegemet starter.

C

• Varmelegemets effekt øges til 100%.
• Da forvarmelegemet ikke er i stand til at opvarme tilluften
tilstrækkeligt, startes en nedtrapning af tilluftsmængden i et forsøg på
at opretholde temperaturen i veksleren.

D

• Tilluftsmængden reduceres yderligere for at hindre isdannelse.
• Når tilluftsmængden er reduceret så meget at den maksimale
ubalance (her 20%) er opnået, reduceres begge luftmængder
samtidig.

E

•
•
•
•

Tilluft- og fraluftsmængden reduceres til minimal ventilation.
Forvarmelegemet slukker.
Aggregatet kører 3 minutters efterløb og slukker.
EXpert styringen melder fejl, og Err5 vises på betjeningspanelet.

• Aggregatet vil automatisk forsøge genstart efter 3 timer.
Bemærk

Hvis forvarmelegeme ikke er monteret overspringes tiderne B og C.
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2.4.2 Lav tilluftstemperatur
Eksempel:

• Komfortvarmelegeme (tilbehør) tilsluttet (CHCE-dipswitch på ON)
• Air-reduction dipswitch på ON
I eksemplet er:
• Balanceret drift indstillet til 95 (menu 6.3)
• Maksimal ubalance indstillet til 20% (menu 7.4)

Tid Beskrivelse
A

• Konstant ventilationsniveau, her ca. 80%.
• Balanceret drift på 95 mellem tilluft og fraluft.

B

• Der meldes om et varmebehov, og varmelegemet starter.

C

• Varmelegemets effekt øges til 100%.
• Da varmelegemet ikke kan opvarme tilluften tilstrækkeligt, startes
en nedtrapning af tilluftsmængden (ubalance) i et forsøg på at
opretholde temperaturen.

D

• Tilluftsmængden reduceres yderligere, og stabiliseres når
komforttemperaturen er som indstillet.

Kanalvarmelegeme Hvis komfortvarmelegemet (CHCE) ikke er i stand til alene at opvarme tilluften
(Duct Heat)
tilstrækkeligt, kan der monteres et eksternt kanalvarmelegeme (Duct Heat) i
tilluftskanalen.
Duct heat funktionen aktiveres ved at sætte dipswitch 7 på hovedstyringen på ON.
Bemærk

Duct Heat-dipswitchen kan desuden benyttes hvis der ikke ønskes reduktion af
tilluftsmængden ved lav tilluftstemperatur men der accepteres en reduktion ved
begyndende isdannelse i veksler. Dette er uddybet i afsnit 2.4.3.
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2.4.3 Valg af funktionalitet for luftreduktion funktionen
Med de to dipswitches, Air Reduction (4) og Duct Heat (7) kan man vælge aggregatets
funktionalitet ved beskyttelse mod isdannelse i veksleren (Tice), samt ved lav
tilluftstemperatur (TE22), idet:
• Ubalance: Kun reduktion af tilluft
• Reduktion: Reduktion af tilluft og fraluft
Ønsket funktion ved.....
...Isdannelse i
veksler

...Lav tilluftstemperatur

Air
Duct
reduction heat
sættes på sættes
på

Først ubalance, så
reduktion

Ingen ubalance, frigivelse af kanalvarme

ON

ON

Ubalance

ON

OFF

Ingen ubalance,
kun reduktion

Ingen ubalance, frigivelse af kanalvarme

OFF

ON

Ingen ubalance

OFF

OFF

2.5 Ekstern styring
Nedenstående viser funktionen af ekstern behovsstyring i form af CO2-sensor,
luftkvalitetsensor eller fugt-sensor (Extern control dipswitch på ON).
Det fremgår hvorledes ventilationsniveauet stiger som følge af den øgede CO2mængde hhv. luftfugtighed

100% Luftkvalitet

Bemærk

Hvis ekstern styring er tilsluttet (

vises i displayet) er det ikke muligt manuelt at

regulere ventilationsniveauet.

2.6 Indregulering af luftmængde
I forbindelse med indregulering af VEX300 kan der være behov for at reducere den
maksimale motorhastighed (menu 6.1) eller balancen (menu 6.3).
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2.7 Indregulering af tilluftstemperatur
Funktion

Ændring af
parametre
Bemærk:

Tilluftstemperaturen måles i tilluftskanalen ca. 1 meter fra aggregatet (for montage af
temperaturføler, se”VEX300 Montage- og Installationsvejledning” afsnit 3.3). Styringen
vil forsøge at opretholde den ønskede temperatur i tilluften. Hvis temperaturen ikke kan
opretholdes, men falder til 3ºC under det indstillede, træder luftreduktion i kraft forudsat
at denne funktion er aktiv (se afsnit 2.4).
•
•
•

Temperaturdifferencen 3ºC kan ændres i menu 7.3.
Den maksimale ubalance kan ændres i menu 7.4.
Luftreduktion kan frakobles ved at sætte dipswitch 4 på OFF.

Et evt. monteret forvarmelegeme (PHCE) kan udelukkende bruges til isbeskyttelse, og
ikke til opretholdelse af ønsket tillufttemperatur.
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3. Fejlsøgning
3.1 Fejl under drift
Der er 2 typer visninger:
Type

For oversigt, se...

Fejl

Nedenstående skema

Display viser...

(blinker)
Informationer

afsnit 1.1 "Betjeningspanelets
opbygning", side 3, og se
forklaring til det viste symbol

Driftsbillede + symbol

3.1.1 Fejlliste
Display blinker

Fejltype

Aktion...

Err1

Fejl i afkastsmotor

Aggregatet stopper*.

Err2

Fejl i tilluftsmotor

Aggregatet stopper*.

Err3

Overophedet
forvarmelegeme

• Varmelegemer slukker.
• Efterløb i 3 minutter.
• Fejl afstilles manuelt på RESET-knappen på
hovedstyringen i tilslutningsboksen (se afsnit 4.3.1 i
“VEX300 Montage- og installationsvejledning”).

Err4

Overophedet
eftervarmelegeme

• Varmelegemer slukkes.
• Efterløb i 3 minutter.
• Fejl afstilles manuelt på RESET-knappen på
hovedstyringen i tilslutningsboksen (se afsnit 4.3.1 i
“VEX300 Montage- og installationsvejledning”).

Err5

Tilisning

• Aggregatet er stoppet.
• Sluk og tænd for aggregatet på betjeningspanelet.
• Alternativt vil aggregatet automatisk forsøge
genstart efter 3 timer.

Err6

Temperaturføler fejl

Aggregatet stopper.
• Undersøg om føler er kortsluttet eller afbrudt.
• Undersøg om stikforbindelse til hovedstyring er
defekt.

Err7

Brandtermostat udløst

Aggregatet stopper eller kører med fuld hastighed,
afhængig af om dipswitch 3 er OFF eller ON.

Err9

Kommunikationsfejl

Aggregatet forsætter, men indstilling er ikke mulig.
Kontroller ledningsforbindelser og stik.

* Alle motorer i VEX300-serien har indbygget sikkerhed, således at motoren i alle
tilfælde af fejl kobles ud. Fejl meldes ikke i betjeningspanelet. Nulstilling af
motoroverophedning foregår ved at afbryde forsyningsspændingen og tænde igen.
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3.2 Fejlårsager og afhjælpning
Hvis der er generelle problemer i forbindelse med opstart eller drift af aggregatet, se om
problemet fremgår af nedenstående liste:

Problem

Årsag kan være at...

Tilluft kold

• Temperaturføler i tilluftkanal ikke monteret korrekt.
• Bypass defekt (blokeret eller afbrudt).
• Komfortvarmelegeme defekt (hvis monteret) eller
frakoblet på dipswitch.
• t er for høj (menu 7.3).
• Luftreduktion er frakoblet (dipswitch 4 på
hovedstyring).
• Max. luftreduktion for lav (menu 7.4).

Luftmængde lav

• Filter tilsmudset.
• Spjæld i kanal er lukket eller delvis lukket (hvis
monteret).
• Maksimal motorspænding for lav (menu 6.1).
• Balance forkert (menu 6.3).
• Luftmængde reduceret pga. lav tilluftstemperatur
(menu 7.3).
• Luftmængde reduceret pga. is i veksler (iskrystal
blinker i display).
• Veksler tilfrosset (se under næste problem).

Veksler tilfrosset

• Tice i menu 7.5 er indstillet til for lav værdi.
• Temperaturføler for isdetektering ikke placeret
korrekt.

Tilluft varm

• Temperaturføler i tilluftkanal ikke monteret korrekt.
• Bypass defekt (blokeret eller afbrudt).

Aggregat kan startes
med stopper igen

• For kold udeluft.
• Forvarmelegeme defekt (hvis monteret) eller
frakoblet på dipswitch.
• Rumtemperatur meget lav.
• Urprogram overstyrer manuel indstilling.

Ventilationsniveau
ændres af aggregatet

• Urprogram overstyrer manuel indstilling.

Display slukket

• Forsyning til aggregatet afbrudt.
• Kabel til betjeningspanel afbrudt.

Ingen luft fra aggregat

• Aggregat slukket af extern styring
(

vises på display).

• Aggregat slukket af extern ON/OFF
(

vises på display).

• Aggregatet slukket af ur (

vises på display).

• Motor er stoppet. Hvis kun én motor er stoppet,
kontroller om motor er blokeret eller om
stikforbindelse til styring er defekt.
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EXHAUSTO A/S

SCAN-PRO AG

Odensevej 76
DK-5550 Langeskov
Tel.: +45 6566 1234
Fax: +45 6566 1110
exhausto@exhausto.dk
www.exhausto.dk

Postfach 74
CH-8117 Fällanden
Tel.: +41 43 355 34 00
Fax: +41 43 355 34 09
info@scanpro.ch
www.scanpro.ch

EXHAUSTO GmbH

EXHAUSTO Suomi

Am Ockenheimer Graben 40
D-55411 Bingen-Kempten
Tel.: +49 6721 9178-112
Fax: +49 6721 9178-97
info@exhausto.de
www.exhausto.de

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

NOVEMA Aggregater AS

INATHERM B.V.

Industriveien 25
N-2021 Skedsmokorset
Tel.: +47 6387 0770
Fax: +47 6387 0771
post@exhausto.no
www.exhausto.no

Vijzelweg 10
NL-5145 NK Waalwijk
Tel.: +31 416 317 830
Fax: +31 416 342 755
sales@inatherm.nl
www.inatherm.nl

EXHAUSTO Ventilation Ltd.

BM Vallá hf

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

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

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

