
  VEX350T: 400-3.900 m3/h

  VEX340T: 300-2.630 m3/h

  VEX330T: 250-2.200 m3/h

  VEX320T: 200-1.370 m3/h

  VEX310T:   90-610 m3/h

Ekstremt kompakt design og optimal 
energiytelse – det er nøkkelordene  
for vår nye aggregatserie med 
toppkobling

VEX300T 

Ny aggregatserie 
bringer inneklimaet helt 
på topp

www.exhausto.no



VEX300T  
KOMPAKTAGGREGAT  
MED TOPP-TILKOBLING
VEX300T er et ekstremt kompakt VEX-aggregat hvor alle 
luftveier ledes inn/ut av toppen på aggregatet. Et topp-
aggregat er en plassbesparende løsning- dels fordi til-
kobling skjer på toppen eller fronten av aggregatet, og 
dels fordi den er konstruert med innebygd varme- eller 
kjølebatteri. 

KOMPAKT DESIGN
Kompakt er nøkkelordet i konstruksjonen av VEX300T. 

Aggregatet tar minimal gulvplass og har ingen tilkoblinger på gavlene, så den lett 
kan plasseres, selv på trange plasser. Dessuten kreves det bare plass til 
installasjonens- og serviceadgang foran aggregatet.

Kjøle- eller varmeflater er bygget inn i aggregatet, slik at de ikke opptar plass i 
kanalsystemet. VEX300T har runde tilkoblinger (standard mål), slik at du unngår 
fordyrende overganger.

Aggregatene kan naturligvis transporteres  
gjennom en normal døråpning (900 mm).  
Dessuten kan alle aggregater leveres  
som SPLIT.



SERVICEVENNLIG 

Aggregatet er bygget opp slik at det er lett å 
servicere og vedlikeholde. All service og 
vedlikehold skjer via lokket på forsiden av 
VEX300T.

FORFILTRERING 
Hvis eiendommen ligger i et område med 
dårlig uteluftkvalitet, anbefales det å bruke et 
forfilter for bedre inneklima. VEX300T er 
konstruert med panelfiltre. Som noe nytt med 
mulighet for for-filtrering av tilluften for å 
oppnå bedre filtrering og lavere driftskostna-
der, alt sammen i samsvar med ISO 16890 og 
DS/ EN 16798 -3.

INSTALLASJON
• Alle tilkoblinger på topp eller i front
• Standardmål på tilkobling
• Kjøle/varmeflater er innebygd
• Vanntilkobling på toppen
• Kondensavløp i front

SERVICE
• All automatikk på ett sted
• Lett å rengjøre
•  Lett demontering av vifte/motor
• Lett uttrekk av veksler
•  Filter i filterskinner med børstelister for enkelt uttrekk 

og filterskifte
• Børstelister for lekkasjesikring

LAVE DRIFTSKOSTNADER
•  Motstrømsveksler – høy temperaturvirkningsgrad
•  Lavt strømforbruk 

STANDARD KANALMÅL
•  Ingen fordyrende overgangsstykker

LAVT LYDNIVÅ

BEREGNINGSPROGRAM

Eksklusivt tilbehør
• Vannvarmeflate (HW – 2 størrelser) 
• Elvarmeflate (HW – 2 størrelser)
• Kjøleflate, (CW - 2 størrelser)
• Kjøle-/varmeflate, (DX - 1 størrelser)

For annet tilbehør, se www.exhausto.no

ENKEL INSTALLASJON  
OG SERVICE ”ÉT 
TILKOBLINGSPUNKT”



VEX300T 
ENERGIRIKTIG LØSNING  
GIR SUNT INNEKLIMA
Med et lavt energiforbruk og høy temperaturvirkningsgrad (opptil 94%), 
skånes både pengepungen og miljøet. Atskilte luftveier beskytter mot 
lukt- og fuktoverføring og sikrer et sunt inneklima. Med VEX300T er 
EXHAUSTOs utvalg av kompaktaggregater komplett!
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VEX Høyde (A)* Dybde (B) Lengde (C) Stussdiam. (mm) Vekt

VEX310T 1215  754 1200 250 157

VEX320T 1215 1024 1200 315 204

VEX330T 1474 1092 1500 315 265

VEX340T  1775 1092 1900 400 345

VEX350T 1825 1149 2400 500 530

KOMPLETT MOTSTRØMSPROGRAM
Med VEX300T-serien er vårt kompaktprogram komplett. Med 3 
sterke VEX-serier, som alle er i kompakt design, og har optimal 
energiytelse og avansert automatikk for optimal styring, har vi nå 
et program som er helt i topp.

VEX300
VEX300-serien består nå av knappe 20 aggregater med mot-
strømsveksler og luftmengder opptil 9200 m3/h – alle utviklet med 
særlig fokus på kompakt design. Alle aggregater* kan transporte-
res gjennom en normal døråpning (900 mm) og er dermed 
velegnet hvis plassen og ankomstveien er trang og hvor det er 
viktig at hver kvadratmeter utnyttes. 

I tillegg til horisontale aggregater finnes også undertak-aggrega-
ter for montering i taket. Dessuten kan de fleste aggregater 
leveres for montering utendørs og i SPLIT-utføring.

Les mer på www.exhausto.no/VEX300

* VEX370, men i SPLIT-utførelse

* Ved oppstilling på sokkel + 105-135 mm



SERTIFISERINGER
Når du som kunde skal velge produkter, er det viktig at 
du kan regne med at de dataene du får opplyst er 
korrekte. VEX300T-serien er sertifisert for garantert ytelse:

Eurovent-sertifisering
•  D1(M) - Kabinettets stivhet
• L1 (M) - Tetthet ved -400 og +700 Pa
• F9 (M) - Filter bypass lekkasje
• T2 (M) - Isoleringsklasse - termisk transmisjon
• TB3 (M) - Termisk brofaktor

RLT
VEX300T er RLT-sertifisert og som et ledd i denne 
sertifiseringen, verifiseres de data som er oppgitt i 
beregningsprogrammet EXselect. RLT-sertifisering er 
gjelder for aggregater over 1 000 m3/h

VDI6022
VEX300T er utviklet i overensstemmelse med den tyske 
hygienenormen VDI6022. 
• Enkel adgang for rengjøring og service
• Ingen skarpe kanter
•  Kondensbrett med fall fra alle sider til avløp

GARANTERT  
YTELSE 
EUROVENT - VDI - RLT

ENKEL AUTOMATIKK, 
AVANSERTE  
MULIGHETER

VEX100CF
VEX100CF-serien er det rette valget hvis man vil kombinere 
kompakthet med full fleksibilitet. VEX100CF har også motstrøms-
veksler og dekker luftmengder opptil 8120 m3/h.  
Med fleksible stusstilkoblinger, mulighet for både horisontalt og 
vertikalt, samt utendørs utførelse, gir VEX100CF full anledning til 
å tilpasse aggregatet til den nødvendige plasseringen.  
Les mer på www.exhausto.no/VEX100CF

SPLIT
– så er ingen adgangsveier for trange 
Alle våre kompaktaggregater kan tilbys som SPLIT-løsninger, slik 
at aggregatet kan transporteres til stedet hvor det skal installeres 
og hvor adgangsveiene er meget trange.  
 
Med en SPLIT-løsning leveres aggregatet enten atskilt eller 
forberedt til å skille fra hverandre på installeringsstedet.
EXHAUSTO tilbyr autorisert personale som kan samle aggregatet. 

Les mer på www.exhausto.no/SPLIT

EXCON-AUTOMATIKK
Alle VEX300T fås med integrert EXcon automatikk som 
sikrer optimal styring av inneklimaet i stort sett alle 
bruksområder. Vi tilbyr dessuten via EXcon-automatikken 
spesielle løsninger til bruksområder som krever spesielle 
styringsmuligheter, f.eks. butikkløsninger som sikrer 
korrekt inneklima, inkl. områder med fukt, spesielt 
kjølestyring og nøyaktig temperaturstyring.

EXcon automatikken brukes til styring av bl.a. luftmeng-
der, varme, kjøling og befuktning. Skifte mellom innebyg-
de funksjoner gjøres enkelt i driftsprogrammet. 

Programmet kan om nødvendig settes til side ved 
midlertidige tvangsstyringer, før det går tilbake til det 
aktive driftsprogrammet.



ISO 16890, den nye filterstandarden og DS/EN 16789-3 
stiller store krav til bedre inneklima tilpasset partikler i 
uteklimaet.

VEX300T 
MED FOR-FILTRERING FOR 
OPTIMALT INNEKLIMA

ODA (Out Door Air)

I de fleste byer ligger uteluftskvaliteten i 
utendørsklasse (ODA) 1 og 2. For å 
garantere tilluftskvaliteten må det derfor 
ofte brukes for-filtrering. 

INNEKLIMA 

Med forfiltering blir uteluften 
filtrert en ekstra gang før luften 
blåses inn. Det sikrer at selv små 
forutsendende partikler filtreres fra 
– det gir et optimalt inneklima og 
øker levetiden til aggregatets filtre.

Kategori Beskrivelse

ODA1
Uteluft som kun midlertidig er 
støvholdig (f.eks. pollen)

ODA2
Uteluft med høye konsen-
trasjoner av partikler og/eller 
forurensende gasser

ODA3
Uteluft med meget høye kon-
sentrasjoner av forurensende 
gasser og/eller partikler

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

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

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



Kategori Beskrivelse

SUP1
Tilluft med meget lave konsentrasjoner av 
partikler og/eller gasser

SUP2
Tilluft med lave konsentrasjoner av par-
tikler og/eller forurensende gasser

SUP3
Tilluft med middels konsentrasjoner av 
partikler og/eller forurensende gasser

SUP4
Tilluft med høye konsentrasjoner av par-
tikler og/eller gasser

SUP5
Tilluft med meget høye konsentrasjoner 
av partikler og/eller gasser

SUP (Supply air)  
Når uteluftkvaliteten (ODA) og ønsket tilluftskvalitet (SUP) 
er fastlagt, viser følgende tabell hvilket krav som skal stilles 
til filterets filtreringsevne av partikler (PM) i størrelse under 
henholdsvis 1,0m - 2,5m og 10m.

Inneklima er vår merkesak 
Nøkkel til et godt inneklima
I arbeidet med å redusere energiforbruket, blir bygninge-
ne våre stadig tettere. Men det som er godt for energi-
forbruket kan være dårlig for inneklimaet. Den tette kon-
struksjonen gjør det vanskelig å fjerne fukt, og med fukt 
skapes grobunn for muggsopp. Det forårsaker ikke bare 
skader på selve bygningen, men gir også et usunt inne-
klima som påvirker vår helse og vårt velvære, hvis det 
ikke opprettes tilstrekkelig ventilasjon.

Samtidig blir vi stadig mer påvirket av et forurenset ute-
miljø, spesielt i de større byene. Dette utemiljøet påvirker 
indirekte inneklimaet fordi partikler via tilluften bringes 
inn i bygningene.

I VEX300T-serien introduserer vi derfor muligheten for 
for-filtrering – en ekstra filtrering av uteluften for å mini-
mere antallet skadelige partikler, før luften føres  
inn i bygningen. 

Slik påvirker partiklene (PM) oss:

Ny filterstandard ISO16 890

• Testen foretas med 0,3 – 10 µm partikler
•  Klassifiseringen skjer ut fra resultat for partikkelstørrel-

sene PM1, PM2,5 og PM10

• Filteret avlades for statisk elektrisitet under testen
• Støvbelastes med ISO “fint støv” for å finne trykktap

 Størrelse PM ~ 10m 
Grove partikler 
Øvre luftveier

Størrelse PM ~ 1m 
Innalerbare partikler 

Alveoler

Størrelse PM ~ 2,5m 
Fine partikler 

Nedre luftveier

Størrelse PM ~ 0,1m 
Ultrafine partikler 

Blodbanen/ 
hele kroppen

GULDE  
TIL  
FILTERVALG

På bakgrunn av formodet uteluftkvalitet (ODA) og ønsket inn-
blåsingskvalitet (SUP), har vi gjort det enkelt å velge det helt 
riktige filteret ut fra tabellene nedenfor.

Ønsket tilluftkvalitet

Utendørs luftkvalitet - ODA

Kategori PM2,5 PM10

ODA1  10  20

ODA2  15  30

ODA3  15  30

Tilluft luftkvaliteten- SUP

SUP1* 
PM2,5  2,5 

PM10  5

SUP2* 
PM2,5  5 
PM10  10

SUP3** 
PM2,5  7,5 
PM10  15

SUP4 
PM2,5  10 
PM10  20

SUP5 
PM2,5  15 
PM10  30

Kategori ePM1 ePM1 ePM2,5 ePM2,5 ePM10

ODA1 60% 50% 60% 60% 50%

ODA2 80% 70% 70% 80% 60%

ODA3 90% 80% 80% 90% 80%

* Minimumskrav til filter PM1 50% refererer til siste filtertrinn.

** Minimumskrav til filter PM2,5 50% refererer til siste filtertrinn.



KOMPAKTAGGREGATER MODULAGGREGATER

EXHAUSTO tilbyr også kundetilpassede løsninger, 
løsninger til prosessventilasjon og løsninger til 
desentral ventilasjon. For mer informasjon, se  

www.exhausto.no 

KOMFORT-VENTILASJON 
TIL ALLE FORMÅL
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VEX100CF er en videreutvikling av 
den kjente VEX100-serien - bare med 
motstrømsveksler som oppfyller de nye 
Ecodesign-kravene fra januar 2018. Seriens 4 
størrelser dekker området fra 250-8 180 m³/h

Luftmengde opptil: 8 180 m3/h Virkningsgrad opptil: 90%

VEX4000-serien er meget energi-
effektive modulaggregater med en 
virknings-grad som ofte er på mer enn 90%. 
Aggregatene er kompakte og kan bygges 
opp med høy grad av fleksibilitet. De mange 
variantmulighetene gjør det mulig å sette 
sammen mange forskjellige løsninger med 
luftmengder fra 1 050-36 000 m3/h. 

VEX4000
M O D U L

A G G R E G A T E R

Luftmengde opptil: 36 000 m3/h Virkningsgrad opptil: 90%

VEX200-serien omfatter kompakte 
aggregater til varmegjenvinning med 
effektive roterende varmevekslere som sikrer 
effektiv drift og lavt energiforbruk og en 
enkel betjening. Seriens aggregater dekker 
luftmengder fra 200 til 18 390 m³/h.

Luftmengde opptil: 18 390 m3/h Virkningsgrad opptil: 90%

VEX300-serien omfatter energioptimale, 
kompakte aggregater til varmegjenvinning 
med motstrømsveksler og en meget høy 
virkningsgrad. Seriens aggregater dekker 
luftmengder fra 90 til 9 110 m³/h.

Luftmengde opptil: 9 110 m3/h Virkningsgrad opptil: 94%


