
5. Vedlikehold
5.1 Driftsvisninger via HMI-panel

HMI-panel Se i “EXact automatikk, basisveiledning for VEX200-serien” hvordan man via tek-
nikermenyen (adgangskode 1111) kan gå inn i Meny 2 Driftsvisninger og lese av
driftsstatus for anlegget.

5.2 Vedlikeholdsskjema

Veiledende interval-
ler

Skjemaet under inneholder veiledende intervaller for vedlikehold av aggregatet. In-
tervallene er retningsgivende under normale driftsforhold. EXHAUSTO anbefaler at
vedlikehold av aggregatet tilpasses aktuelle driftsforhold.

Komponent Gjør følgende 1 gang
årlig

2 gan-
ger år-

lig
Filtre* Byttes når displayet viser filteralarm.

Det anbefales å bytte begge filtre samtidig.

Merk: Styringen kan gi en ”early warning”-melding når
filteret er i ferd med å være tilstoppet, slik at nytt filter kan
anskaffes eller en servicemontør tilkalles.

Filtre skal byttes minst X
Filterholder Kontroller at pakninger i filterholderen slutter tett X
Pakninger og tetningslister Kontroller at de slutter tett X
Vifter og varmebatteri (tilbe-
hør)

Kontroll
Demontering av vifteenhet, se avsnittet "Inntransport
med redusert vekt"
Rengjøring, se de følgende avsnittene

X

Roterende varmeveksler Kontroll
Rengjøring etter behov, se de følgende avsnittene

X

Kontroll av sikkerhetsfunk-
sjoner

Branntermostater
Temperaturfølere på varmerør (tilbehør)

X

Stengespjeld Kontroll av funksjon X
Motorventil og sirkulasjons-
pumpe (tilbehør)

Kontroll av funksjon X

*Filtre Bruk utelukkende originale filtre

● Oppgitte filterdata og trykktapskurver (avsnittet "Tekniske data") er basert på
at det brukes originale filtre.

● Eurovent-sertifiseringen gjelder bare når det brukes originale filtre.
● Bruk av uoriginale filtre kan føre til lekkasjeproblemer i VEX-en samt nedsatt

filtreringsfunksjon.
● EXHAUSTO anbefaler at datoen for filterskift registreres, slik at det er lett å

kontrollere at intervallene for filterskift overholdes.
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5.3 Service

5.3.1 Filterbytte

Bruk originale filtre Bruk utelukkende originale filtre, se avsnittet "Vedlikeholdsskje-
ma".

Bytte filtre Slå av strømmen på skillebryteren før luken åpnes.

Trekk ut filtrene. Vær oppmerksom på luftretningen - se pilene på filteret.
Filtre som er byttet ut, bør straks legges i en plastpose, som lukkes tett og destrue-
res på forsvarlig måte.

Filterdata Etter filterskift: Oppdater filterdata i EXact-styringen i forhold til filterdata på de
nye filtrene. Se "EXact automatikk, basisveiledning for VEX200-serien”.

5.3.2 Service og rengjøring

Rengjøre motor/vif-
te

Se avsnittet "Inntransport med redusert vekt". Her beskrives det hvordan vifteen-
heten tas ut.

Trinn Handling
1 Slå av strømmen til aggregatet på skillebryteren før lukene åpnes
2 Rengjør viftehjulet med støvsuger og gå ev. over med en fuktig klut
3 Rengjør skovlene på hjulene omhyggelig, slik at ubalanse unngås
4 Kontroller etter montering at aggregatet går vibrasjonsfritt

Kontroll av slanger for målepunkter
5 Avmonter slangene ved tilkoblingsboksen
6 Blås gjennom slangene, slik at eventuelle urenheter fjernes

Rengjøring av is-
vannsbatteri/varme-
batteri

Trinn Handling
1 Slå av strømmen til aggregatet på skillebryteren
2 Støvsug isvannsbatteriet/varmebatteriet
3 Isvannsbatteriet: rengjør dryppannen
4 Kontroller at lamellene på veksleren ikke er deformert.

Lamellene er skarpe.
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Rengjøre roterende
veksler Trinn Handling

1 Slå av strømmen til aggregatet på skillebryteren før lukene åpnes
2 Støvsug veksleren med varsomhet – bruk helst et munnstykke med myke

børster.
Unngå å røre lamellene i veksleren med harde eller skarpe
gjenstander – lamellene er svært myke og kan lett defor-
meres slik at VEX-ens ytelse reduseres.

3 Kontroller at lamellene på veksleren ikke er deformert.
Lamellene er skarpe.
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