
  VEX350T: 110–1 080 l/s

  VEX340T:   80–735 l/s

  VEX330T:   65–625 l/s

  VEX320T:   55–385 l/s

  VEX310T:   25–170 l/s

Kompakt design och optimal energi-
prestanda – Det är nyckelorden för vår 
nya serie med toppanslutna aggregat

VEX300T 
Ny aggregatserie 
som ger ett perfekt 
inomhusklimat

www.exhausto.se



VEX300T  
KOMPAKTAGGREGAT MED 
TOPP-ANSLUTNING
VEX300T är ett kompakt-aggregat med en mycket 
platsbesparande lösning – dels på grund av att alla 
anslutningar sker på ovansidan med kondensavlopp på 
framsidan, och dels för att det är konstruerat med  
inbyggda värme/kylbatterier. 

KOMPAKT DESIGN
Kompakthet är ett nyckelord i konstruktionen av VEX300T. 

Aggregatet behöver extremt lite golvyta och har inga anslutningar på gavlarna, vilket innebär att 
den enkelt kan placeras även om det är trångt. Dessutom behövs det bara plats för installation 
och service framför aggregatet.

Kyl- eller värmebatterier är inbyggda i aggregatet så de tar inte upp plats i kanalsystemet. 
VEX300T har runda anslutningar (standarddimensioner) så man slipper dyra övergångar.

Aggregaten kan naturligtvis transporteras in genom en  
normal dörröppning (900 mm).  
Dessutom kan alla aggregat  
levereras som SPLIT.



SERVICEVÄNLIG 

Aggregatet är uppbyggt så att det är enkelt 
att utföra service och underhåll. All service och 
allt underhåll utförs via luckan på framsidan av 
VEX300T.

FÖRFILTRERING 
Om fastigheten ligger i ett område med dålig 
kvalitet på utomhusluften rekommenderar vi 
att använda ett förfilter för bättre inomhuskli-
mat. VEX300T är konstruerat med panelfilter. 
En nyhet är möjligheten till förfiltrering av 
tilluften för en bättre filtrering och lägre 
driftskostnader, allt i enlighet med  
ISO 16890 och SS-EN 16798-3.

INSTALLATION
• All anslutning sker ovanpå
• Standarddimensioner för anslutning
• Inbyggda kyl-/värmebatterier
• Vattenanslutning ovanpå
• Kondensavlopp fram

SERVICE
• All automatik samlat på ett ställe
• Enkel att rengöra
•  Enkel demontering av fläktar/motorer
• Enkelt att dra ut växlare
•  Filter i filterskenor med borstlister för enkel  

utdragning och byte av filter
• Borstlister för läckagesäkring

LÅGA DRIFTSKOSTNADER
•  Motströmsväxlare – Hög temperaturverkningsgrad
•  Låg strömförbrukning 

STANDARD KANALDIMENSIONER
•  Inga dyra övergångar

LÅG LJUDNIVÅ

BERÄKNINGSPROGRAM

EXKLUSIVT TILLBEHÖR
• Vattenvärmebatteri (HW – 2 storlekar)
• Elvärmebatteri (HE – 2 storlekar)
• Kylbatteri (CW – 2 storlekar)
• Kyl-/värmebatteri (DX – 1 storlek)

För övriga tillbehör, se www.exhausto.se

ENKEL INSTALLATION OCH 
SERVICE ”EN 
ANSLUTNINGSPUNKT”



VEX300T 
ENERGISMART LÖSNING GER ETT 
HÄLSOSAMT INOMHUSKLIMAT
Med en låg energiförbrukning och hög temperaturverkningsgrad (upp till 94%) 
skonar man både plånboken och miljön. Separerade luftvägar skyddar mot 
lukt- och fuktöverföring och säkrar ett hälsosamt inomhusklimat. Med 
VEX300T blir EXHAUSTOs utbud av kompaktaggregat komplett!
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VEX Höjd (A)* Djup (B) Längd (C) Stosdiameter (mm) Vikt

VEX310T 1 215  754 1 200 250 157

VEX320T 1 215 1 024 1 200 315 204

VEX330T 1 474 1 092 1 500 315 265

VEX340T  1 775 1 092 1 900 400 345

VEX350T 1 825 1 149 2 400 500 530

KOMPLETT MOTSTRÖMSPROGRAM
Med VEX300T-serien vågar vi säga att vårt kompaktprogram  
är komplett. Vi har tre starka VEX-serier som alla har kompakt 
design, har optimal energiprestanda, och en avancerad  
automatik för optimal styrning.

VEX300
VEX300-serien består nu av 20 aggregat med motströmsväxlare 
och luftflöden på upp till 2 555 l/s – alla utvecklade med särskilt 
fokus på kompakt design. Alla aggregaten*) kan transporteras 
genom en vanlig dörröppning (900 mm) och är därmed särskilt 
lämpliga om det är ont om plats och svårt att komma fram och 
om varje kvadratmeter måste utnyttjas.

Utöver horisontella aggregat finns även ceiling-aggregat för 
montering i/under tak. Dessutom kan de flesta aggregaten 
levereras för utomhusmontering och i SPLIT-utförande.

Läs mer på www.exhausto.se/VEX300

*) VEX370 dock i SPLIT-utförande

* Vid uppställning på sockel +105–135 mm



CERTIFIERINGAR
När du som kund ska välja din produkt är det viktigt att 
du kan räkna med att den information du får är korrekt: 
VEX300T-serien är certifierad för garanterad prestanda:

Eurovent-certifiering
•  D1(M) - Höljets styvhet
• L1 (M) – Täthet vid -400 och +700 Pa
• F9 (M) – Filter-bypass-läckage
• T2 (M) – Isoleringsklass – termisk transmission
• TB3 (M) – Termisk köldbryggefaktor

RLT
VEX300T är RLT-certifierad och som ett led i denna 
certifiering verifieras de data som lämnas i beräknings-
programmet EXselect. RLT-certifieringen gäller för 
aggregat på över 1 000 m3/h

VDI6022
VEX300T har utvecklats i enlighet med den tyska 
hygienstandarden VDI6022. 
• Lätt åtkomst för rengöring och service
• Inga skarpa kanter
• Kondensvattentråg med fall från alla sidor till utloppet

GARANTERAD PRESTANDA 
EUROVENT – VDI – RLT

ENKEL AUTOMATIK 
AVANCERADE MÖJLIGHETER

VEX100CF
VEX100CF-serien är rätt val om man vill kombinera kompakthet 
med full flexibilitet. VEX100CF har också motströmsväxlare och 
klarar luftflöden på upp till 2 255 l/s. 
Med flexibla stosanslutningar och alternativ för både horisontell 
och vertikal, samt i utomhusutförande ger VEX100CF full frihet till 
att anpassa aggregatet för den nödvändiga placeringen.  
Läs mer på www.exhausto.se/VEX100CF

SPLIT
- då är inga transportvägar för smala 
Alla våra kompaktaggregat finns dessutom som SPLIT-lösning så 
att aggregatet kan transporteras till installationsställen dit 
ingångarna är mycket smala.  
 
Med en SPLIT-lösning levereras aggregatet delat eller förberett  
för att delas på installationsplatsen. EXHAUSTO erbjuder  
auktoriserad personal för montering av aggregatet. 

Läs mer på www.exhausto.se/SPLIT

EXCON-AUTOMATIK
Alla VEX300T levereras med integrerad EXcon-automatik 
som säkrar optimal styrning av inomhusklimatet för i stort 
sett alla applikationsområden. Dessutom erbjuder vi via 
EXcon-automatiken speciella lösningar för användnings-
områden som kräver särskilda styrningsmöjligheter, t.ex. 
butikslösningar som säkerställer korrekt inomhusklimat, 
inklusive områden med befuktning, särskild köldstyrning 
och exakt temperaturstyrning.

EXcon-automatiken används för styrning av bland annat 
luftflöden, värme, kylning och befuktning. Växling mellan 
de inbyggda funktionerna ställs enkelt in i driftsprogram-
met. Om så krävs, kan programmet åsidosättas genom 
tillfällig tvångsstyrning, varefter aggregaten sedan går 
tillbaka till det aktiva driftsprogrammet.



ISO 16890, den nya filterstandarden och SS-EN 16789-3 
inriktar sig på bättre inomhusklimat anpassat efter partiklar i 
utomhusmiljön.

VEX300T 
MED FÖRFILTRERING FÖR 
OPTIMALT INOMHUSKLIMAT

ODA (Out Door Air)

I de flesta städer har utomhusluften 
kvalitet i utomhusklass (ODA) 1 och 2. För 
att garantera tilluftskvaliteten måste man 
därför ofta använda förfiltrering. 

INOMHUSKLIMAT 

Med förfiltrering filtreras 
utomhusluften en extra gång 
innan luften blåses in. Det 
säkerställer att även små 
förorenande partiklar filtreras 
bort – detta ger ett optimalt 
inomhusklimat och ökar dessut-
om livslängden för aggregatets 
filter.

Kategori Beskrivning

ODA1
Utomhusluft innehåller damm 
endast tillfälligt (t.ex. pollen)

ODA2
Utomhusluft med höga koncen-
trationer av partiklar och/eller 
förorenande gaser

ODA3
Utomhusluft med höga koncen-
trationer av förorenande gaser 
och/eller partiklar

Förfilter
•  Coarse 65 % – (G4)
•  ePM10 65 % – (M5)
•  ePM1 55 % – (F7)

Frånluftsfilter
• Coarse 65 % – (G4)
• ePM10 65 % – (M5)
• ePM1 55 % – (F7)

Tilluftsfilter
•  ePM10 65 % – (M5)
• ePM1 55 % – (F7)
• ePM1 80 % – (F9)



Kategori Beskrivning

SUP1
Tilluft med mycket låga koncentrationer 
av partiklar och/eller gaser

SUP2
Tilluft med låga koncentrationer av partik-
lar och/eller gaser

SUP3
Tilluft med medelhöga koncentrationer av 
partiklar och/eller förorenande gaser

SUP4
Tilluft med höga koncentrationer av 
partiklar och/eller gaser

SUP5
Tilluft med mycket höga koncentrationer 
av partiklar och/eller gaser

SUP (Supply air)  
När uteluftkvaliteten (ODA) och önskad tilluftskvalitet (SUP) 
har fastställts används nedanstående tabell för att avgöra 
vilka krav som ska ställas på filtrets filtrering av partiklar (PM) 
i storlekar under 1,0m, 2,5m og 10m.

Önskad tilluftskvalitet

Inomhusklimatet står i fokus  
för vårt varumärke 
Nyckeln till ett bra inomhusklimat
I vår strävan att minska energiförbrukningen blir våra 
byggnader allt tätare. Men det som är bra för energiför-
brukningen kan vara dåligt för inomhusklimatet. Den 
täta konstruktionen gör det svårt att avlägsna fukt och 
med fukt skapas en grogrund för mögelsvamp. Det orsa-
kar inte bara skador på själva byggnaden, utan ger även 
ett ohälsosamt inomhusklimat som påverkar vår hälsa 
och vårt välbefinnande om man inte etablerar tillräcklig 
ventilation.

Samtidigt utsätts vi för en allt mer förorenad utomhus-
miljö, särskilt i större städer. Denna utemiljö påverkar in-
omhusklimatet indirekt genom att partiklar förs in i 
byggnaden via tilluften.

I VEX300T-serien introducerar vi därför möjligheten för 
förfiltrering – en extra filtrering av uteluften för att mini-
mera antalet skadliga partiklar innan luften leds in i 
byggnaden. 

Det här är hur partiklar (PM) påverkar oss:

Ny filterstandard ISO16 890

• Test utförs med partiklar som är 0,3–10 µm
•  Klassificering sker utifrån resultatet för partikelstorle-

karna M1, PM2,5 och PM10

• Filtret urladdas från statisk elektricitet under testet
•  Dammbelastas med ISO ”fint damm” för att hitta 

tryckfall

Storlek PM ~ 10m 
Grova partiklar 

Övre luftvägarna

Storlek PM ~ 1m 
Inandningsbara partiklar 

Alveoler

Storlek PM ~ 2,5m 
Fina partiklar 

Nedre luftvägarna

Storlek PM ~ 0,1m 
Ultrafina partiklar 
Blodsystemet/ 
hela kroppen

GUIDE FÖR 
FILTERVAL

Baserat på den förmodade kvaliteten på utomhusluften 
(ODA) och önskad inblåsningskvalitet (SUP) har vi gjort det 
enkelt att välja rätt filter i nedanstående tabeller.

Utomhusluftens kvalitet - ODA

Kategori PM2,5 PM10

ODA1  10  20

ODA2  15  30

ODA3  15  30

Tillufts luftkvalitet - 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%

* Minimikrav till filter PM1 50% refererar till sista filtersteget.

** Minimikrav till filter PM2,5 50% refererar till sista filtersteget.



KOMPAKTAGGREGAT MODULAGGREGAT

EXHAUSTO erbjuder naturligtvis även lösningar för 
processventilation och decentral ventilation.  
Mer information finns på www.exhausto.se

KOMFORTVENTILATION 
FÖR ALLA SYFTEN

EXHAUSTO LEVERANTÖR AV VENTILATIONSLÖSNINGAR SEDAN 1957
30

05
9

41
 –

 2
01

8
-0

9 
– 

V
i f

ör
be

hå
lle

r 
os

s 
rä

tt
en

 t
ill

 ä
nd

rin
ga

r

EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-21374 Malmö

Tel: +46 010-211 7100 
E-post: info@exhausto.se
www.exhausto.se

VEX100CF är en vidareutveckling av 
den kända VEX100-serien – bara med 
motströmsväxlare som uppfyller de skärpta 
Ecodesign-kraven från januari 2018. Seriens fyra 
storlekar täcker området från 65 till 2 255 l/s.

Luftflöden upp till: 2 255 l/s Verkningsgrad upp till: 90 %

VEX4000-serien är ytterst energi-
effektiva modulaggregat med en 
verkningsgrad som ofta ligger över 90 %. 
Aggregaten är kompakta och har en flexibel 
uppbyggnad. De många variantmöjligheterna 
ger stor frihet till att sätta samman lösningar 
med luftflöden från 290 till 10 000 l/s. 

VEX4000
M O D U L

A G G R E G A T

Luftflöden upp till: 10 000 l/s Verkningsgrad upp till: 90 %

VEX5000 är högpresterande och 
energieffektiva aggregat som är kompakta 
och har en flexibel uppbyggnad då de 
sätts samman av ventilationskomponenter 
i moduler. VEX5000 är ventilation för alla 
syften – designad för såväl komfortventilation 
som för industriella anläggningar med krav 
på luftkvalitet och för anläggningar med 
höga miljökrav.

VEX5000
M O D U L 

A G G R E G A T

Luftflöden upp till: 15 000 l/s Verkningsgrad upp till: 90 %

VEX200-serien omfattar kompakta 
aggregat för värmeåtervinning med 
effektiva, roterande värmeväxlare som 
säkerställer en rationell drift i egenskap 
av en låg energiförbrukning och ett enkel 
handhavande. Seriens aggregat klarar 
luftflöden från 55 till 5 100 l/s.

Luftflöden upp till: 5 100 l/s Verkningsgrad upp till: 90 %

VEX300-serien omfattar energi-
optimerade, kompakta aggregat för 
värmeåtervinning med motströmsväxlare 
och en mycket hög verkningsgrad. Seriens 
aggregat klarar luftflöden från 25 till  
2 555 l/s.

Luftflöden upp till: 2 555 l/s Verkningsgrad upp till: 94 %


