
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 VEX-aggregatet ved
å ta av et av de avtakbare panelene.

Slå av strømmen på skillebryteren før VEX-en åpnes.

5.2.1 Åpning av VEX-aggregat

Slik åpnes VEX330H
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Trinn Handling
1 Skru ut boltene på det avtakbare panelet ((M8-bolter, skruebit NV 6 mm)

Bare ta av det ene panelet. Kabinettet blir ustabilt hvis beg-
ge panelene tas av

Hvis veksleren må tas ut, er det best å ta av det avtakbare panelet motsatt
koblingsboksen (ovenpå aggregatet). Det er da ikke nødvendig å de-
montere bypass-spjeldet.

2 Fjern panelet
3 Foreta service på VEX-aggregatet

Etter service
- sjekk tetningslisten for skader
- sett panelet på igjen og skru i boltene
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5.2.2 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 VEX-en åpnes.

Åpne VEX-aggregat, se avsnitt 5.1.

3004201-2013-01-22 Vedlikehold, hygiene og service

18/32

VEX330H Vedlikehold



Trekk ut filtrene. Vær oppmerksom på luftretningen - se pilene på filteret.

Service og rengjøring av motor
Slå av strømmen på skillebryteren før VEX-en åpnes.

Demontere motoren
Trinn Handling Illustrasjon

● Trekk ut sikkerhetssplinte-
ne

● Skru ut mutrene
● Løft motorseksjonen fri av

vifteplaten
Merk: Motorseksjo-
nen veier:
VEX300H-1: 5 kg
VEX300H-2: 6,5 kg

2 ● Ta ut motorseksjonen og
snu den, slik at du får ad-
gang til kontakten

● Frigjør kabelen ved å løsne
tetningslisten som løper
rundt motorseksjonens
bunnplate

● Skru løs kontakten på mo-
torblokken

● Løft ut motoren

3 Rengjøring:
● Rengjør viftehjulet med støvsuger og gå ev. over med en fuktig klut
● Rengjør skovlene på viftehjulet omhyggelig for å unngå ubalanse

4 Etter rengjøring: Kontroller at VEX-aggregatet går vibrasjonsfritt
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5.4.3 Rengjøring av dryppanne

Rengjøre dryppan-
nen Trinn Handling

1 Ta av dryppannen ved å løsne de fire hjørneskruene
2 Løsne de fire skruene som holder kondensavløpet
3 Trekk ut dryppannen for rengjøring
Merk Rengjøre samtidig bunnen av VEX-en, som ellers er utilgjengelig pga.

dryppannen.

5.4.4 Uttaking og rengjøring av motstrømsvekslere

Advarsler Slå av strømmen på skillebryteren før lukene åpnes.

Pass på. Motstrømsveksleren er tung - vekt 14,5 kg

Uttaking av mot-
strømsvekslere

Lamellene på motstrømsveksleren er skrøpelige - unngå å røre
lamellene under håndtering.

Motstrømsvarmeveksleren kan tas ut fra begge sider av aggregatet. Det er likevel
best å ta den ut fra den motsatte siden av tilkoblingsboksen på aggregatet, for da
er det ikke nødvendig å demontere bypass-spjeldet.
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Ta ut motstrømsvar-
meveksleren Trinn Handling Illustrasjon

1. ● Sett bypass-spjeldet
i åpen stilling (lod-
drett foran veksle-
ren). Det gjøres ved
å trykke på knappen
(se bildet) på by-
pass-motoren.
Spjeldplaten dreies
da til loddrett stilling
og sjalusiplatene
stenges.

● Skru av bypass-mo-
toren og legg den
ovenpå aggregatet

2. ● Trekk ut bypassen
forsiktig – den må ik-
ke vris

3. Trekk motstrømsveksle-
ren helt ut:
Rengjøring
● Rengjør veksleren

ved å spyle den med
varmt vann. Vann-
temperatur: maks.
90 °C.
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Trinn Handling Illustrasjon
4. ● Monter bypass-

spjeldet igjen
● Kontroller at toppen

av sjalusispjeldet
går korrekt i skinnen

5.4.5 Rengjøring av varmebatteriene

Rengjøre elvarme-
batteri Trinn Handling

1 Slå av strømmen til aggregatet på skillebryteren
2 Støvsug varmebatteriet
3 Kontroller de elektriske tilkoblingene

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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