
5. Vedlikehold, hygiene og service
5.1 Driftsvisninger via HMI-panel

HMI-panel Se i “EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX320/330/340/350/360” hvordan du
via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå inn i Meny 2 Driftsvisninger og lese
av driftsstatus for anlegget.

5.2 Vedlikehold

I forbindelse med service og rengjøring er det nødvendig å åpne lukene på VEX-
aggregatet.

Slå av strømmen på skillebryteren før en luke åpnes.

5.2.1 VEX300C med hengslede luker

Slik åpnes VEX med
hengslet luke
(V300CDHS)
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Trinn (nr. se tegning) Handling
1 Demonter kondensavløp
2 Skru ut boltene på lukene (M8-bolter, bit: NV 6 mm)
3 Lukk opp lukene
4 Om nødvendig kan lukene tas av ved å skru av hengs-

elbeslagene

Plasskrav Se også avsnittet «Krav til omgivelsene» for opplysninger om hvor mye plass som
kreves for at lukene kan åpnes.
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5.2.2 VEX300C med skyveluker

Slik åpnes VEX med
skyveluke
(V300CDRS)

Hvis så
VEX-aggregatet må åpnes for
filterbytte

● demonter først den ene luken, legg den på
skyvebeslag og skyv den inn under den andre
luken

● utfør service og monter luken igjen
● gjenta med den andre luken

VEX-aggregatet må åpnes for
rengjøring av motor
VEX-aggregatet må åpnes for
kontroll og inspeksjon
VEX-aggregatet må åpnes for
uttaking av motstrømsveksler

må begge luker demonteres og enten
● løftes ut over endestoppene og tas ned, eller
● tas ned ved å demontere glideskinne

Pass på ikke å skyve luken for langt
ut over endestoppen, slik at den faller
ned
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Trinn
(nr. se tegning)

Handling

1 Demonter kondensavløp
2 Skru ut boltene på lukene (M8-bolter, bit: NV 6 mm)
3 Åpne spennbeslag (to per luke)
4 Legg luken ned på skinnen og skyv den til side eller trekk den

ut
5 Demonter glideskinne (bare nødvendig hvis luken(e) skal tas

ned og ikke kan trekkes ut over endestoppen)
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5.2.3 Oversikt over vedlikeholdsintervaller
Skjemaet under inneholder veiledende intervaller for vedlikehold av aggregatet. Inter-
vallene er retningsgivende under normale driftsforhold. EXHAUSTO anbefaler at ved-
likehold av aggregatet tilpasses aktuelle driftsforhold.

Komponent Gjør følgende ... 2 gan-
ger år-

lig

1 gang
årlig

Filtre* Bytt filtrene når HMI 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
Filtrene skal byttes minst: X

Filterholder Kontroller at pakninger i filterholderen slutter tett X
Pakninger og tetningslister Kontroller at de slutter tett X
Vifte Kontroll

Demontering av vifteenhet, se avsnittet «Inntransport
med redusert vekt»
Rengjøring, se de følgende avsnittene

X

Motstrømsveksler Rengjør veksleren, se de følgende avsnittene X
Varmebatterier (tilbehør) Rengjør varmebatteriet, se de følgende avsnittene X
Sikkerhetsfunksjoner Kontroll av branntermostater/røykgassmåler X
Stengespjeld Kontroll av funksjon X
Kondensvannavløp Kontroller at avløpet fungerer ved å helle litt vann i

dryppannen
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.

5.3 Hygiene

Hygienenorm VDI
6022

VEX320/330 er konstruert i samsvar med hygienenormen VDI 6022. Det betyr at:
● bakterievekst og oppbygging av smuss er redusert til et minimum
● rengjøringen kan foretas på optimal måte

F7-filter For å oppfylle hygienenormen VDI 6022 må filteret på uteluftssiden være et F7-
filter.

5.4 Service og rengjøring

5.4.1 Filterbytte
Slå av strømmen på skillebryteren før luken åpnes.
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Bytte filtre
Trinn Handling Illustrasjon
1 Skru ut de seks fingers-

kruene av filterlokket og
ta ned filterlokket

2 Skru ut fingerskruen som
holder filteret

3 Trekk ut filteret, legg det i en plastpose og lukk posen tett igjen.
Sørg for fjerning iht. lokale regler for renovasjon

4 Støvsug kabinettet
5 Undersøk tetningslistene for skader før nytt filter settes i

5.4.2 Service og rengjøring av motor
Slå av strømmen på skillebryteren før lukene åpnes.
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Utføre service på
motor Trinn Handling Illustrasjon

1 Skru ut de to mutrene
Pass på. Mo-
toren er nå fri
av VEX-en

2 Motorseksjonen kan nå
tas ut, snus og festes
med mutrene.

Det er nå adgang til å
rengjøre viftehjulet.

3 Rengjør viftehjulet:
● med støvsuger
● ved å tørke det av med en klut vridd opp i såpevann

Merk: Alle skovlene på viftehjulet må rengjøres omhyggelig for å unngå
ubalanse

4 Etter rengjøring: Kontroller at VEX-aggregatet går vibrasjonsfritt

5.4.3 Uttaking og rengjøring av motstrømsvekslere

Advarsler Slå av strømmen på skillebryteren før lukene åpnes.

Pass på. Motstrømsvekslerne er tunge - vekt 12,5 kg per stk.
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Uttaking av mot-
strømsveksler

Motstrømsvekslerens
lameller er skrøpelige - unn-
gå å røre lamellene under
håndtering.

Nedenfor vises hvordan motstrømsvekslerne tas ut.

Trinn Handling Illustrasjon
1. Fjern skinne med lukepak-

ning ved å trekke den ut på
midten, slik at den får en bue

2. ● Avmonter temperatur-
føleren Tice (1) ved å
løsne fingerskruen (2)

● Legg merke til hvordan
den er montert

Ved gjenmontering av tem-
peraturføler:
Spissen skal være 30-40
mm inne mellom platene på
veksleren. Skyv ev. platene
forsiktig fra hverandre

3. I bypass-kanal:

Skru de to spennkryssene
ca 7 omganger, slik at mot-
strømsveksleren løsnes
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Trinn Handling Illustrasjon
4. Løs fingerskruene på besla-

get som holder motstrøm-
sveksleren
Skyv beslaget til side og ned
(følg sporet i beslaget)

5. Veksleren er nå fri og kan tas
ned

Merk: Hvis veksleren skal byttes, må det monteres ny pakning på den nye veksleren.

Rengjøre motstrøm-
svekslerne Trinn Handling

1. Rengjør veksleren ved å spyle den med varmt vann (ev. høytrykksspyler).
Maks. vanntemperatur: 90 °C.

2. Kontroller pakningen og skift den ut hvis den er slitt eller deformert

Sette inn motstrøm-
svekslerne Trinn Handling

1. Sett i veksleren med pakningen bort fra elskapet
2. Skyv beslaget tilbake og opp, og skru det på plass med fingerskruene

(må ikke trekkes til, for da kan veksleren ikke spennes fast)
3. Drei spennkrysset (7 omganger mot urviseren)
4. Stram beslaget med fingerskruene (nevnt under punkt 2)
5. Monter temperaturføleren Tice

5.4.4 Rengjøring av varmebatteriene

Rengjøre elvarme-
batteri Trinn Handling

1 Slå av strømmen til aggregatet på skillebryteren
2 Støvsug varmebatteriet
3 Kontroller de elektriske tilkoblingene
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Rengjøre vannvar-
mebatteriet Trinn Handling

1 Slå av strømmen til aggregatet på skillebryteren
2 Børst og støvsug varmebatteriet
3 Bruk ev. såpevann
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