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Förbudssymbol
Överträdelse av anvisningar som markerats med förbudssymbol kan medföra 
livsfara.

Symbol för fara
Överträdelse av anvisningar som markerats med symbol för fara kan medföra 
risk för personskada eller materiella skador.

Säkerhetsvarningar:
Öppna inte ... ... serviceluckan innan strömmen har brutits med arbets-

brytaren. 

Handbokens 
användning-
område

Denna handbok gäller för VEX300 med EXpert-styrning.

God säkerhet för personer och materiel samt korrekt drift av VEX300 får man genom att 
följa anvisningarna i handboken. EXHAUSTO A/S frånsäger sig allt ansvar för skador 
som uppstått på grund av att produkten har använts på annat sätt än vad som framgår 
av anvisningarna och instruktionerna i denna handbok.
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1.Menyöversikt

Handhavande

1.1 Manöverpanelens uppbyggnad

Knappar Beteckning Funktion

Menyknappen Växlar mellan menyer på samma nivå

”Fyrkants”-knappen Växla till och från undermeny samt gå till meny 
för åtkomstkoder

”Pil-upp”-knappen Öka värdet

”Pil-ned”-knappen Minska värdet
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Symboler i
displayen

Symbol Funktion Se även

OFF 
Ventilationen är avstängd

Minimal ventilation
Nivå 1, 2 eller 3

Medelhög ventilation
Nivå 4, 5 eller 6

Maximal ventilation
Nivå 7, 8 eller 9

I redigeringstillstånd

Tidur – visar att ventilationen körs med ett tidstyrt 
program, men med möjlighet till manuellt 
överstyrning.

Veckodagar 1-7 (måndag - söndag)
Används för inställning av tid och dag samt tidstyrt 
veckoprogram för ventilationen.

Indikatortal, visar:
• Nummer på undermeny
• Nummer på tidursprogram

Blinkar om det finns is i värmeväxlaren vid 
obalanserad drift. 

 se avsnitt 2.4.1

Enhet för temperaturvisning

AM/PM, visas om tiduret används för 12-timmars 
drift

Den aktuella menyn bör endast användas av 
tekniskt utbildad personal.

Överhettning

Filtervakt. 
Om symbolen blinkar: Filtret är tilltäppt eller 
inställd tid för filterbyte har gått

Se meny 4, på sidan9

Frånluft

Tilluft

 Aggregatet är anslutet till en extern styrenhet Se avsnitt 2.5

 Aggregatet är stoppat av en extern styrenhet Se avsnitt 2.5

Temperatur
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Överordnad 
menystruktur

Handhavande av VEX300-aggregatet kan ske på två olika nivåer, beroende på vilken 
person som skall hantera anläggningen och vilka inställningar man vill kunna göra. 
Nedanstående schema visar de två nivåerna:

1.2.1 Åtkomstkod till den totala menystrukturen (teknikernivå)

Ange koden

Obs! Om man inte använder handhavandeknapparna under 5 minuter skiftar 
manöverpanelen automatiskt tillbaka från teknikernivå till 
användarnivå. Åtkomstkoden måste då anges igen för att komma 
tillbaka till teknikernivån.

1.2 Menystruktur och fabriksinställningar

Handhavande-
nivå

Person
Handhavandemöjligheter
på manöverpanelen

Slutanvändarnivå Användare i rummet Det dagliga handhavandet via de tre 
överordnade menyerna:
- temperatur
- ventilation
tidursvisning

Teknikernivå Driftsansvarig för 
anläggningen.

Hela menystrukturen kan hämtas 
genom att ange nedanstående 
åtkomstkod.

Steg Åtgärd Displayen visar ...

1 Håll #-knappen nedtryckt i 5 sekunder

2

3 Den första menypunkten visas i 
displayen

Knappa in följande sekvens med 
knapparna:

Högst 5 
sekunder 
mellan varje 
nedtryckning
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1.3.1 Menyer för dagligt handhavande (slutanvändare)

1.3 Lista över alla menyer och fabriksinställningar i EXpert-menyn

MENY

Växla mellan 
menyer med 

UNDERMENY
Växla till undermeny 

med Förklaring/åtgärd

Normal driftsbild, följande visas:
• Ventilationsnivå
• Temperatur
• Tidurssymbol om tidursprogram har angivits

Inställning av önskad rumstemperatur.
• Intervallet 15-30 ºC
• Steg om 0,5 ºC

Ställs in med hjälp av  och 

Visning av ventilationsnivå.

Manuell inställning av ventilationsnivå:

• Ett tryck på  eller  ändrar en nivå 
uppåt eller nedåt.

• Inga fyllda vingar: Nivå OFF
• 1 fylld vinge: Nivå 1,2,3
• 2 fyllda vingar: Nivå 4,5,6
• 3 fyllda vingar: Nivå 7,8,9
•

Manuell ventilationsnivå kan ställas in även om 
ventilationen körs efter ett veckoprogram.

Visning av tid och veckodag.
För inställning av tid, se meny 3 sidan 8.
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1.3.2 Menystruktur när åtkomstkoden är angiven (teknikernivå)

MENY

Växla mellan 
menyer med 

UNDERMENY
Växla till undermeny 

och tillbaka med Förklaring/åtgärd

0,0 Exit
För att komma tillbaka till driftsbilden:

• Med går man tillbaka till denna meny.

• Genom att trycka på går man tillbaka till 
driftsbilden.

1.0 Veckoprogram
Vid leverans finns inget veckoprogram 
inprogrammerat i aggregatet. 
Exempel på veckoprogram, se sidan 12.

Tryck på  för att växla mellan 
undermenyerna.
De olika parametrarna i tidursprogrammet ställs in 
med hjälp av  och .

Val av veckoprogram.
• Möjlighet att programmera in upp till 10 

program, numrerade 0-9

Val av dagar när det aktuella programmet ska 
användas. 4 möjligheter (strecken blinkar under 
det aktuella alternativet):

• Dagarna 1-7 (var för sig)
• Dagarna 1-5 (block)
• Dagarna 6-7 (block)
• Inga dagar (programmet annulleras, och 

tidursstyrningen är inte aktiverad)

Val av tid när ventilationen ska skifta under de 
valda dagarna.

• Inställningen sker i intervall om 15 minuter.

Inställning av ventilationsnivå för det valda 
programmet:

• Ett tryck på  eller  ändrar en nivå 
uppåt eller nedåt.

• De 9 ventilationsnivåerna anges med 3 olika 
vingsymboler:

:Nivå 1,2 och 3

:Nivå 4,5 och 6

:Nivå 7,8 och 9
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Temperaturvisning
Visning av temperaturer på olika platser i 
aggregatet

Tryck på  för att växla mellan undermenyerna 
på samma nivå.

Temperaturen på frånluften (TE1.1).

Temperaturen på tilluften (TE2.2).

Temperaturen på uteluften (TE2.1).

Temperaturen på kallaste platsen i värmeväxlaren 
(Tice).

Verkningsgrad
Visas endast när aggregatet är i drift och 
eventuella värmeelement inte är aktiverade.

3.0 Tidursinställning
Inställning av tid.

Tryck på  för att växla mellan 
undermenyerna.

Siffrorna för timmar blinkar.
Ställs in med hjälp av  og .

Siffrorna för minuter blinkar.
Ställs in med hjälp av  og .

Alla veckodagar blinkar.
Ställs in med hjälp av  och , varvid man 
flyttar understykningen till önskad veckodag.

MENY

Växla mellan 
menyer med 

UNDERMENY
Växla till undermeny 

och tillbaka med Förklaring/åtgärd
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12 eller 24-timmars tidur.
Ställs in med hjälp av  och  .

4.0 Filtervakt

Tryck på  för att växla mellan 

undermenyerna.

eller

Antar dagar till nästa filterlarm. 
Fabriksinställningen är 365 dagar.
Vid filterbyte nollställs antalet återstående dagar 

genom att man trycker in  i 3 sekunder.

Om filtervakt är installerad mäts trycket över filtren, 
och filtersymbolen blinkar när tryckfallet överstiger 
angiven nivå (nivåninställning för filtervakterna, se 
“VEX300 Monterings- och installationshandbok” 
afsnit 3.2).

Tid mellan filterlarm. 3, 6, 9 eller 12 månader.

Fabriksinställning: 6 månader.

5.0 Programvaruversion

Tryck på  för att växla mellan undermenyerna.

Programversion för huvudstyrningen.

Programversion i manöverpanel.

MENY

Växla mellan 
menyer med 

UNDERMENY
Växla till undermeny 

och tillbaka med Förklaring/åtgärd
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6.0 Nivå (luft)

Menyer där symbolen  visas bör bara 

användas av tekniker.

Tryck på  för att växla mellan 
undermenyerna.

Inställning av spänningen för ventilationsnivå 9

Ställs in med hjälp av  och 
• Den kan ställas in i intervallet 6-10 V i steg om 

0,1 V.
• Fabriksinställning: 10,0 V.

Inställning av spänningen för ventilationsnivå 1

Ställs in med hjälp av  och 
• Den kan ställas in i intervallet 0-4,0 V i steg om 

0,1 V.
• Fabriksinställning: 2,5 V.

Inställning av balansen mellan tilluft och frånluft

Ställs in med hjälp av  och 
• Man kan ställa in upp till 30 % skillnad mellan 

tilluft och frånluft i intervallet 70-130 i steg om 
1.

• Om värdet överstiger 100 kommer styr-
spänningen till tilluftsfläktens motor att 
överstiga styrspänningen till avluftsfläktens 
motor.

• Fabriksinställning: 100.
Se även avsnitt 2.3 "Balanserad drift (meny 6.3)" 
på sidan 15.

MENY

Växla mellan 
menyer med 

UNDERMENY
Växla till undermeny 

och tillbaka med Förklaring/åtgärd



3003221-2010-03-01.fm Menyöversikt

 11/24 

7.0 Reglering

Menyer där symbolen  visas bör bara 

användas av tekniker.

Tryck på  för att växla mellan 
undermenyerna.

Tryck på  för att växla mellan 
undermenyerna.
Kp (hur kraftig reaktion man får vid en förändring).

Ställs in med hjälp av  och 
• Kp kan ställas in i intervallet 1,0-4,0 i steg om 

0,1.
• Ett högt värde ger liten temperaturförändring.
• Fabriksinställning: 4,0.

Ti (förändringens snabbhet vid reglering).

Ställs in med hjälp av  och 
• Ti ställs in i intervallet 5-250.
• Ett högt värde ger långsam 

temperaturförändring.
• Fabriksinställning: 50.

�t (temperaturskillnad mellan tilluft och inställd 
temperatur för tilluft, innan minskning av 
tilluftsmängden startar).

Ställs in med hjälp av  och 
• �t ställs in i intervallet 2,0 - 9,0 ºC (i steg om 

0,5).
• Fabriksindstilling 3,0 ºC.

Maximal obalans vid låg tillufttemperatur eller vid 
isbildning i värmeväxlare.

Ställs in med hjälp av  och 
• Ställs in i intervallet 0-30 (i steg om 1).
• Fabriksinställning: 30.

Obs! Funktionen kan kopplas bort med hjälp av 
dipswitch 4 på huvudstyrningen.

Temperatur för start av avfrostningsfunktionen.

Ställs in med hjälp av  och 
• Ställs in i intervallet -4,0 - +6 °C (i steg om 0,5).
• Fabriksinställning 0,0 ºC.

Obs!
• För lågt värde ökar risken för isbildning i 

värmeväxlaren.
• För högt värde ökar elförbrukningen till 

förvärmningselementet eller tidigarelägger 
tiden för sänkning av luftmängden.

MENY

Växla mellan 
menyer med 

UNDERMENY
Växla till undermeny 

och tillbaka med Förklaring/åtgärd
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2.Driftsättning och handhavande

2.1.1 Start

Innan aggregatet startas första gången bör följande inställningar göras: (se avsnitt 1.3.2 
för detaljerad information för de olika menypunkterna.

Funktion Vid drift med tidursfunktionen styrs anläggningen av ett förinställt veckoprogram.
Med tidursfunktionen kan man ställa in upp till 10 program under en vecka.
I varje program ställer man in 3 parametrar för ventilationen:

• Dag
• Tidpunkt
• Ventilationsnivå

Vid tidpunkten för ett nytt program växlar ventilationen till den inprogrammerade nivån, 
och kör på denna på nivå tills det är dags för ett nytt program.

Det är möjligt att överstyra veckoprogrammet genom att manuellt ställa in 
ventilationsnivån (se sidan 6). Vid tiden för nästa tidursinställda program växlas till den 
nya inprogrammerade nivån.

2.1 Driftsättning

I meny nr... Ställer man in...

1 Tidursprogram

3 Tid och datum

4 Intervall för filtervakt. 
Finns inga filtervakter monterade på anläggningen bör meny 4 
nollställas till 6 månader/180 dagar.

6.1 + 6.2 Högsta och lägsta hastighet

6.3 Balans mellan tilluft och frånluft

7.3 �t

7.4 Maximal obalans

2.2 Tidursfunktion
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Exempel på 
veckoprogram

Ett veckoprogram för ventilationen kan se ut så här:

Obs! Vid flera program vid samma tidpunkt har programmet med högst nummer även högst 
prioritet. I exemplet är det alltså program 2 som aktiveras onsdag kl.16 i stället för 
program 1, och program 4 som som aktiveras fredag kl. 16 istället för program 1.

Pro-
gram

Block MÅN
Tid

Nivå TIS
Tid

Nivå ONS
Tid

Nivå TORS
Tid

Nivå FRE
Tid

Nivå LÖR
Tid

Nivå SÖN
Tid

Nivå

0 X 8.00 7 8.00 7 8.00 7 8.00 7 8.00 7

1 X 16.00 2 16.00 2 16.00 2 16.00 2 16.00 2

2 16.00 5

3 23.00 2

4 16.00 1

Å S Ö Ö

ån

Tidursfunktion
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2.2.1 Inmatning av tidursprogram

Mata in ett program 
i taget

Annullering av 
veckoprogram

Annullering av veckoprogram görs genom att man väljer bort alla dagar i programmet.

Man byter mellan de olika parametrarna i själva tidursprogrammet med hjälp av 
Aktuell parameter blinkar vid redigering

Steg Knapp Åtgärd Displayen visar...

1 # (lång-
varig 

intryck-
ning)

Mata in koden som beskrevs på sidan 
5 för att gå till teknikermenyn.

2 Gå till meny 1 (tidursmenyn).

3 # Val av tidursprogram (0-9).

4 Val av dagar.
4 möjligheter:

• Dagarna 1-5
• Dagarna 6-7
• Enstaka dagar (1-7)
• Ingen dag (programmet 

annulleras)

5 Val av tidpunkt när ventilationen ska 
starta. Intervaller om 15 minuter.

6 Val av ventilationsnivå:
Nivå 1, 2, 3 : 1 fylld vinge
Nivå 4, 5, 6 : 2 fyllda vingar
Nivå 7, 8, 9 : 3 fyllda vingar

7 Vidare till nästa tidursprogram.
Processteg 3-7 upprepas.
När man inte vill mata in fler 
tidursprogram avslutar man med #.
Gå till meny 0 och återvänd till 
driftsbilden med #.
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2.2.2 Schema för veckoprogram

Nedanstående schema bör man fylla i innan man matar in veckoprogrammet.

I meny 6.3 ställer man in balansen mellan tilluft och frånluft, om man vill ha olika värden 
på dessa luftflöden under normal drift. 
Det kan finnas behov av balanserad drift om kanalsystemet eller andra enheter påverkar 
tilluften och/eller frånluften till och/eller från lokalerna.

Exempel Nedan visas förhållandet mellan tilluft och frånluft vid tre olika inställningar för 
balanserad drift. Ventilationsnivån i intervallet 1-9, där för exemplet gäller:

• Spänningen till ventilationsnivå 9 är 10,0 V
• Spänningen till ventilationsnivå 1 är 2,5 V

Pro-
gram

Block MAN
Tid

Nivå TIS
Tid

Nivå ONS
Tid

Nivå TORS
Tid

Nivå FRE
Tid

Nivå LÖR
Tid

Nivå SÖN
Tid

Nivå

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.3 Balanserad drift (meny 6.3)
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Funktion Denna funktion används för att minska tilluftsmängden vid 
• Risk för isbildning i motströmsvärmeväxlaren, eller
• Sjunkande tilluftstemperatur

Funktionen luftreduktion aktiveras genom att dipswitch 4 på huvudstyrningen ställs i 
läge ON.

2.4.1 Skydd mot isbildning i motströmsvärmeväxlaren

Funktionen baseras på temperaturmätning i en enda punkt i värmeväxlaren, samt på ett 
inställt värde (meny 7.5).

Exempel: • Förvärmningselementet (tillbehör) är anslutet (PHCE-dipswitch på ON)
• Air-reduction-dipswitch på ON

I exemplet är:
• Balanserad drift inställd på 95 (meny 6.3)
• Maximal obalans inställd på 20 % (meny 7.4)

Obs! Om förvärmningselement inte finns monterat, hoppar systemet över tiderna B och C.

2.4 Temperaturreglering med funktionen luftreduktion (air-reduction)

Tid Beskrivning

A • Konstant ventilationsnivå, här cirka 80 %. 
• Balanserad drift med förhållandet 95 mellan tilluft och frånluft.

B • Temperaturgivaren meddelar att det finns risk för isbildning i 
värmeväxlaren och värmeelementet aktiveras.

C • Värmeelementets  effekt ökas till 100 %.
• När förvärmningselementet inte längre kan värma upp luften 

tillräckligt, startar en minskning av tilluftsmängden i ett föksök att 
upprätthålla temperaturen i värmeväxlaren.

D • Tilluftsmängden minskas ytterligare för att förhindra isbildning. 
• När tilluftsmängden har minskats så mycket att man uppnått maximal 

obalans (här 20 %), minskas bägge luftmängderna samtidigt.

E • Tilluft- och frånluftsmängden minskas till minimal ventilation.
• Förvärmningselementet stängs av.
• Aggregatet kör vidare 3 minuters och stängs sedan av.
• EXpert-styrningen meddelar fel, och Err5 visas på manöverpanelen.

• Aggregatet kommer automatiskt att försöka återstarta efter 3 timmar.
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2.4.2 Låg tilluftstemperatur

Exempel: • Komfortvärmningselementet (tillbehör) är anslutet (CHCE-dipswitch på ON)
• Air-reduction-dipswitch på ON

I exemplet är:
• Balanserad drift inställd på 95 (meny 6.3)
• Maximal obalans inställd på 20 % (meny 7.4)

Kanalvärme-
element 
(Duct Heat)

Om komfortvärmeelementet (CHCE) inte ensamt kan värma upp luften tillräckligt, kan 
man montera in ett externt kanalvärmeelement (Duct Heat) i tilluftskanalen. 

Funktionen Duct heat aktiveras genom att dipswitch 7 på huvudstyrningen ställs i läge 
ON.

Obs! Duct Heat-dipswitchen kan dessutom användas när man inte vill ha någon minskning 
av tilluftsmängden vid låg tilluftstemperatur men när man kan acceptera en minskning 
vid påbörjad isbildning i värmeväxlaren. Detta beskrivs närmare i avsnitt 2.4.3.

Tid Beskrivning

A • Konstant ventilationsnivå, här cirka 80 %.  
• Balanserad drift med förhållandet 95 mellan tilluft och frånluft.

B • Systemet meddelat att värme krävs, och värmeelementet startar.

C • Värmeelementets effekt ökas till 100 %.
• När värmeelementet inte kan värma luften tillräckligt, startas en 

minskning av tilluftsmängden (obalansen) i ett försök att upprätthålla 
temperaturen.

D • Tilluftsmängden minskas ytterligare, och stabiliseras när 
komforttemperaturen är den inställda.
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2.4.3 Val av funktionalitet för funktionen luftreduktion

Med de två dipswitcharna Air Reduction (4) och Duct Heat (7) kan man välja hur 
aggregatet ska fungera vid skydd mot isbildning i värmeväxlaren (Tice) samt vid låg 
tilluftstemperatur (TE22), eftersom:

• Obalans: Endast minskning av tilluft
• Reduktion: minskning av tilluft och frånluft

Nedan visas funktionen för extern behovsstyrning i form av CO2-sensor eller fuktsensor 
(Extern control dipswitch på ON). 
Diagrammet visar hur ventilationsnivån stiger på grund av den ökande CO2-mängden 
resp. ökande luftfuktighet

Obs! Om extern styrning är ansluten (  visas i displayen) är det inte möjligt att manuellt 

styra ventilationsnivån.

I samband med inreglering av VEX300 kan det finns behov av att minska den maximala 
fläktmotorhastigheten (meny 6.1) eller balansen (meny 6.3).

Önskad funktion vid ..... Air 
reduction 
aktiveras

Duct 
heat 
aktiveras

...Isbildning i 
värmeväxlar

...Låg tilluftstemperatur

Först obalans, 
sedan minskning 

Ingen obalans, start för kanalvärme ON ON

Obalans ON OFF

Ingen obalans, 
endast minskning

Ingen obalans, start för kanalvärme OFF ON

Ingen obalans OFF OFF

2.5 Extern styrning

2.6 Inreglering av luftmängd
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Funktion Tilluftstemperaturen mäts i tilluftskanalen cirka 1 meter från aggregatet (för montering 
av temperaturgivare se ”VEX300 Monterings- och installationshandbok” afsnit 3.3). 
Styrningen försöker att upprätthålla den önskade temperaturen i tilluften. Om 
temperaturen inte kan upprätthållas, utan faller till mer än 3 ºC under det inställda 
värdet, startar minskningen av luftflödet, om denna funktion är aktiverad (se avsnitt 2.4).

Ändring av 
parametrar

• Temperaturdifferensen 3 ºC kan ändras i meny 7.3. 
• Den maximala obalansen kan ändras i meny 7.4.
• Luftreduktionen kan kopplas bort genom att man sätter dipswitch 4 i läge OFF. 

Obs! Om ett förvärmningselement (PHCE) finns monterat, kan det endast användas till skydd 
mot isbildning, inte för att upprätthålla önskad tilluftstemperatur.

2.7 Inreglering av tilluftstemperatur
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3.Felsökning

Det finns två typer av felvisningar:

3.1.1 Fellista

* Alla motorer i VEX300-serien har inbyggd säkerhet, så att motorn vid alla typer av fel 
stängs av. Fel meddelas inte till manöverpanelen. Nollställning av överhettad motor sker 
genom att driftspänningen bryts och sedan ansluts igen.

3.1 Fel under drift

Typ För översikt, se... Displayen visar...

Fel Nedanstående schema
 

(blinkar)

Information Se avsnitt 1.1 "Manöverpanelens 
uppbyggnad" på sidan 3, och se 
förklaring till den visade symbolen

Driftsbild + symbol

Displayen 
blinkar

Feltyp Åtgärd...

Err1 Fel i avluftsmotorn Aggregatet stannar*.

Err2 Fel i tilluftsmotorn Aggregatet stannar*.

Err3 Överhettat 
förvärmningselement

• Värmeelement stängs av.
• Förlängd drift i 3 minuter.
• Fellarm återställs manuellt med RESET-knappen på 

huvudstyrningen i kopplingsbox, se afsnit 4.3.1 i 
“VEX300 Monterings- och installationshandbok”).

Err4 Överhettat 
eftervärmningsbatteri

• Värmebatteriet stängs av.
• Förlängd drift i 3 minuter.
• Fellarm återställs manuellt med RESET-knappen på 

huvudstyrningen i kopplingsboxen, se afsnit 4.3.1 i 
“VEX300 Monterings- och installationshandbok”).

Err5 Isbildning • Aggregatet har stoppats. 
• Stanna och starta aggregatet på manöverpanelen.
• Alternativt kommer aggregatet automatiskt att 

försöka återstarta efter 3 timmar.

Err6 Fel på 
temperaturgivaren

Aggregatet stannar. 
• Undersök om givaren är kortsluten eller 

anslutningen avbruten.
• Undersök om kontakten för anslutning till 

huvudstyrningen är trasig.

Err7 Brandfunktionen har 
utlösts

Aggregatet stoppar eller kör med full hastighet, 
beroende på om dipswitch 3 är i läge OFF eller ON.

Err9 Kommunikationsfel Aggregatet fortsätter att gå, men inställningar är inte 
möjliga. Kontrollera ledningar och kontakter.
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Om det finns allmänna problem i samband med start eller drift av aggregatet, kanske 
problemet finns beskrivet nedan:

3.2 Felorsaker och avhjälpning av fel

Problem Orsaken kan vara att...

Tilluften för kall • Temperaturgivaren i tilluftskanalen är inte korrekt 
monterad.

• Bypass-ledningen defekt (blockerad eller avbruten).
• Komfortvärmeelementet defekt (om sådant finns) 

eller bortkopplat med dipswitch.
• �t är för hög (meny 7.3).
• Luftreduktionen är frånkopplat (dipswitch 4 på 

huvudstyrningen).
• Maximala luftreduktionen för låg (meny 7.4).

Luftmängden för låg • Filter smutsigt.
• Spjäll i kanal stängt eller delvis stängt (om spjäll 

finns monterat).
• Maximal motorspänning för låg (meny 6.1).
• Felaktig balans (meny 6.3)
• Luftmängden minskad på grund av låg 

tilluftstemperatur (meny 7.3).
• Luftmängden minskad på grund av isbildning i 

värmeväxlaren (iskristall blinkar i displayen).
• Värmeväxlaren har fryst igen (se nedan).

Värmeväxlaren har fryst 
igen

• Tice i meny 7.5 är inställd på för lågt värde.
• Temperaturgivaren för detektering av isbildning är 

inte korrekt placerad.

Tilluften för varm • Temperaturgivaren i tilluftskanalen är inte korrekt 
monterad.

• Bypass-ledningen defekt (blockerad eller avbruten).

Aggregat kan startas 
men stoppar igen

• För kall uteluft.
• Förvärmningselementet defekt (om sådant finns) 

eller bortkopplat med dipswitch.
• Rumstemperaturen mycket låg.
• Tidursprogram överstyr manuell inställning.

Ventilationsnivån 
ändras av aggregatet

• Tidursprogram överstyr manuell inställning.

Displayen har slocknat • Elförsörjningen till aggregatet avbruten.
• Kabel till manöverpanelen avbruten.

Ingen luft från 
aggregatet

• Aggregatet avstängt av extern styrenhet

( visas på displayen).

• Aggregat avstängt av extern ON/OFF

( visas på displayen).

• Aggregatet avstängt av tidur ( visas på 

displayen).
• Motorn har stoppats. Om bara en motor stoppat, 

kontrollera om motorn är blockerad eller om 
förbindelsen till styrenheten är skadad.
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4. EU - Försäkran om överensstämmelse
4. EU - Försäkran om överensstämmelse

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76

DK-5550 Langeskov, Danmark
DANMARK

förklarar härmed, på eget ansvar, att följande produkt:

VEX300

som omfattas av denna förklaring, har tillverkats i överensstämmelse med följande 
standarder:

EN 60 335-1, EN 60 335-2-30, EN 60 335-2-80, DS/EN 292-1, DS/EN 292-2, 
EN6100-6-2, EN 6100-6-3, VDI 6022

enligt bestämmelserna i följande direktiv:

Maskindirektivet:

98/37/EF/-EEC/-EWG/-CEE

Lågspänningsdirektivet:

73/23

EMC-direktivet:

89/336, 92/31

Langeskov, 14.08.2006

Peter Hermansen

VD
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EXHAUSTO A/S
Odensevej 76 
DK-5550  Langeskov
Tel.: +45 6566 1234
Fax: +45 6566 1110
exhausto@exhausto.dk
www.exhausto.dk

EXHAUSTO GmbH
Am Ockenheimer Graben 40
D-55411  Bingen-Kempten
Tel.: +49 6721 9178-112
Fax: +49 6721 9178-97
info@exhausto.de
www.exhausto.de

EXHAUSTO NORGE A/S
Lilleakerveien 25
N-0283  Oslo
Tel.: +47 2412 4200
Fax: +47 2412 4201
post@exhausto.no
www.exhausto.no

EXHAUSTO Ventilation Ltd.
Unit 1, Pelham Court 
Pelham Place
Broadfield - Crawley
West Sussex - RH11 9SH
Tel. +44 (0) 1293 511555
Fax +44 (0) 1293 533888
info@exhausto-ventilation.co.uk
www.exhausto-ventilation.co.uk

EXHAUSTO AB
Verkstadsgatan 13
S-542 33  Mariestad
Tel.: +46 501 39 33 40
Fax: +46 501 39 33 41
info@exhausto.se
www.exhausto.se

SCAN-PRO AG
Postfach 74
CH-8117  Fällanden
Tel.: +41 43 355 34 00
Fax: +41 43 355 34 09
info@scanpro.ch
www.scanpro.ch

EXHAUSTO Suomi
Nummiperkontie 21
FI-21250 Masku
Tel.: +358 45 113 2628
Fax: +358 2 432 0013 
info@exhausto-ventilation.fi
www.exhausto-ventilation.com

INATHERM B.V.
Vijzelweg 10
NL-5145 NK Waalwijk
Tel.: +31 416 317 830
Fax: +31 416 342 755
sales@inatherm.nl
www.inatherm.nl

BM Vallá hf
Stórhöfda 23
IS-110 Reykjavik
Tel.: +354 530 3400 
Fax: +354 530 3401
bmvalla@bmvalla.is
www.bmvalla.is
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