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Temperaturmätare, MIO-TS-ROOM 

CO2-mätare, MIO-CO2-DUCT

Fuktighetsmätare, MIO-RH

Kompaktfilter FP

st.  Manöverpanel,HMI    
st. Konstanttryckreglering, MPT-DUCT             

Modul för extern kylenhet, MXCU

Övervakningsenhet för brand, BRC1 

Avstängningsspjäll, LS400, (LSA för avluft)
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fjäderretur (LSFR för uteluft)

Rökdetektor UG3J ________ st.
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MXCU-DX (modul för extern DX-Kyla)

MVM ________ st.

Shuntgrupp typ ________

Fusebox FBOX typ. ________

VEX340

CO2-mätare, MIO-CO2-ROOM

Externt CCW (vätskekylbatteri)

Bruksanvisning i original
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Symboler, begrepp och varningar

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.

Handbokens an-
vändningsområden

Denna handbok gäller EXHAUSTO luftbehandlingsaggregat, nedan kallade VEX-
aggregat. För medlevererade tillbehör och extrautrustning hänvisas till handböck-
erna för dessa utrustningar.

God säkerhet för personer och materiel samt korrekt drift av VEX-aggregat får man
genom att följa anvisningarna i handboken. EXHAUSTO A/S frånsäger sig allt an-
svar 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.

Tilluft/frånluft I denna handbok används de beteckningar som anges i dansk standard
DS447-2005:
● Tilluft (inblåsningsluft)
● Frånluft (utsugningsluft)
● Uteluft
● Avluft

Left/Right I typbeteckningen står R för Right, vilket betyder att tilluften, sett från operatörssi-
dan, kommer in till höger på aggregatet. Tilluft till vänster betecknas med L för Left.

Framsidan: Tillbe-
hör

På handbokens framsida framgår av den ikryssade listan vilka tillbehör som har
levererats tillsammans med VEX-aggregatet.

Obs! Vid eftermontering av tillbehör från EXHAUSTO bör man komplettera listan
på framsidan av handboken.

Varningar

Öppna aggregatet Öppna inte serviceluckorna innan strömmen har brutits med hu-
vudströmbrytaren och fläktarna har stoppats. Huvudströmbryta-
ren är placerad på vänster sida av kopplingsboxen överst på ag-
gregatet.

Förbjudna använd-
ningsområden

VEX-aggregatet får inte användas för transport av fasta partiklar
eller om det finns risk för explosiva gaser.
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Ingen kanalanslut-
ning

Om en eller flera av stosarna inte ansluts till en kanal: Montera
ett skyddsnät på stosarna med en maskbredd på högst 20 mm
(enligt EN 294).

Lås aggregat under
drift

Under drift ska VEX-aggregatet alltid
vara låst:
● antingen med låscylindern i

handtaget. Kom ihåg att ta bort
nyckeln från låset.

● eller med hänglås. Använd hand-
tagets inbyggda hänglåsbeslag.

Typskylt På VEX-aggregatets typskylt finns föl-
jande information:
● vilken VEX-variant (1) aggregatet är
● aggregatets tillverkningsnummer

(2)

Obs! Ha alltid tillverkningsnumret i beredskap vid alla förfrågningar om produkten
hos EXHAUSTO.
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1. Produktinformation
1.1 Beteckningar i handboken

Det visade VEX-aggregatet är en VEX340R

Komponent Funktion
BP1 Bypass-spjäll med frånluft/avluft
BP2 Bypass-spjäll med uteluft/tilluft
BT40/BT50 Brandtermostat 40 °C/50 °C (frånluft)
BT70 Brandtermostat 70 °C (tilluft)
fce HMI Manöverpanel
LS Avstängningsspjäll uteluft/avluft
M1 Frånluftsmotor
M2 Tilluftsmotor
MC1 Motorstyrning, motor 1 (frånluft)
MC2 Motorstyrning, motor 2 (tilluft)
MIO-CO2- DUCT CO2-givare, kanal

MIO-CO2-ROOM CO2-givare, rum

MIO-PIR PIR-sensor
MIO-RH-ROOM Fuktgivare
MIO-TS-ROOM Temperaturgivare för rum
MIO-TS-DUCT Temperaturgivare, frånluft (extern)
MPT1, P1 Luftmängdsstyrning, frånluft
MPT1, P2 Filtervakt för frånluft
MPT2, P1 Luftmängdsstyrning, tilluft
MPT2, P2 Filtervakt för uteluft
MPT3, P1 Luftmängdsstyrning, returluft
MPT3, P2 Mätning av tryckfall, frostdetektering
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Komponent Funktion
MPTDUCT Tryckgivare, konstanttrycksreglering
RAD Spjällmotor, returluft
TE11 Temperaturgivare, frånluft
TE12 Temperaturgivare, avluft
TE21 Temperaturgivare, uteluft
TE22 Temperaturgivare, tilluft

1.2 Användning

Komfortventilation EXHAUSTO:s VEX-aggregat används för ventilation inom komfortventilation. Ute-
luftstemperaturer för aggregatet – se avsnitt 6 ”Tekniska data”.

Förbjudna använd-
ningsområden

VEX-aggregatet får inte användas för transport av fasta partiklar eller om det finns
risk för explosiva gaser.

1.3 Krav på användningsmiljön

Placering Aggregatet är avsett för montering inomhus. Aggregatet kan beställas för montering
utomhus) (tillbehör OD).

1.3.1 Utrymmeskrav
Skåpet har två öppningsbara luckor.

Tabellen nedan visar hur mycket plats som krävs för service av aggregatet, dvs. filter-
byte, rengöring, service etc.

Aggrega-
tets mått

Utrymmeskrav Totalt

Höjd 1 907 mm 200 mm
fri höjd ovanför kopplingsboxen

2 207 mm

Bredd 1 765 mm
exkl. sto-
sar

1 765 mm

Djup 946 mm 900 mm
nödvändigt utrymme för att kunna öppna luck-
orna

1 846 mm

Se avsnittet ”Viktigaste mått för VEX340H” för ytterligare mått.

1.3.2 Krav på underlaget
Vid uppställning av aggregatet ska underlaget vara
● i våg (±10 mm per meter)
● hårt
● vibrationsfritt

Benen under VEX-aggregatet kan ställas in på mellan 55 och 110 mm.
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1.3.3 Avlopp
I nära anslutning till aggregatet ska det finnas ett avlopp för kondensvatten. Se för övrigt
avsnittet ”Mekanisk montering”.

1.3.4 Krav på kanalsystemet

Kanalanslutning För att uppnå maximal effekt och minimal energiförbrukning ska VEX-aggregatet
anslutas till kanalsystemet med en rak kanal minst 750 mm före och efter aggre-
gatet.

Ljuddämpare Kanalsystemet ska förses med ljuddämpare som är specificerade av den projekt-
ansvarige, i förhållande till de krav som ställs på det område kanalsystemet ska
betjäna.

Isolering Kanalsystemet ska isoleras med hänsyn till
● kondensation
● ljudutträngning
● värmeförlust/kylförlust

Kondens Vid mycket hög luftfuktighet på avluften kan kondens samlas i avluftskanalen.
EXHAUSTO rekommenderar att ett kondensavlopp monteras på avluftskanalens
lägsta punkt.

Ingen kanalanslut-
ning

Om en eller flera av stosarna inte ansluts till en kanal: Montera
ett skyddsnät på stosarna med en maskbredd på högst 20 mm.

3004114-2012-03-22 Produktinformation

7/28



1.4 Beskrivning

1.4.1 Konstruktion

Översiktsritning Nedanstående ritning visar aggregatets uppbyggnad (VEX340H) med öppna luck-
or:

Avluft

TilluftFrånluft

Uteluft

R
D

13
05

1S
E

-0
1

2 9 1 6 4

11

12

16

5

718143

1311

17

15

10

Pos.nr Del Funktion
1 Motströmsvärmeväxlare Leder värmen från frånluften till tilluften
2 Filter för uteluft Filtrerar uteluften
3 Filter för frånluft Filtrerar frånluften
4 Frånluftsfläkt Transporterar bort den ”använda” luften
5 Tilluftsfläkt Blåser in luft i rummet
6 Returluftskanal För tillbaka varm tilluft för att blandas med

kall uteluft
7 Stos för kondensavlopp Leder ut kondensvattnet från aggregatets

kondensvattenbehållare
8 Kondensvattenbehållare Samlar upp och leder kondensvattnet från

motströmsvärmeväxlaren till kondensav-
loppet.

9 Kopplingsbox För anslutning av spänningsförsörjning,
externa ventilationskomponenter, manö-
verpaneler och för persondatoranslutning.

10 Automatsäkring Skyddar mot överbelastning
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Pos.nr Del Funktion
11 MPT Mätning av tryck och temperatur. Vid tryck-

mätning bestäms:

● luftflödet över fläktarna
● luftflödet i returluftkanalen
● frostdetektering

12 Spjällmotor, returluft Öppnar och stänger returluftspjället
13 Spjällmotor, bakre bypass Öppnar och stänger bakre bypass-spjället
14 Spjällmotor, nedre bypass Öppnar och stänger nedre bypass-spjället
15 Bypass-sektion Del av bypasskonstruktionen
16 Box med motorstyrningar Steglös reglering av fläktar
17 Inspektionsöppningar Ger möjlighet till övervakning och rengör-

ing

Aggregathölje Aggregathöljet är uppbyggt av aluzinkplåt både invändigt och utvändigt. Skåpet är
isolerat med 50 mm mineralull.

Fläktar Aggregatet har centrifugalfläktar för frånluft och för tilluft.

Motströmsvärme-
växlare

Aggregatets motströmsvärmeväxlare är tillverkad i aluminium och har hög verk-
ningsgrad. Motströmsvärmeväxlaren kan tas ut och rengöras.

Filter Det finns inbyggda kassettfilter på både frånlufts- och tilluftssidan.

Bypass-konstruk-
tion

Aggregatet har en inbyggd steglöst reglerbar bypass-konstruktion, som säkerställer
korrekt blandning av uteluft och värmeväxling. Beroende på behovet av värmeåter-
vinning kan frånluften via bypass ledas förbi motströmsvärmeväxlaren för att upp-
rätthålla den önskade tilluftstemperaturen.

3004114-2012-03-22 Produktinformation

9/28



1.5 Viktigaste mått

VEX340H, Left
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1) Lämna utrymme ovanför VEX-aggregatet så att luckorna kan öppnas
2) Lämna utrymme ovanför VEX-aggregatet så att det går att komma åt kopplings-
boxen (se också avsnittet ”Utrymmeskrav”).
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1) Lämna utrymme ovanför VEX-aggregatet så att luckorna kan öppnas
2) Lämna utrymme ovanför VEX-aggregatet så att det går att komma åt kopplings-
boxen (se också avsnittet ”Utrymmeskrav”).
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2. Hantering
2.1 Uppackning

Leverans Leveransen består av:
● VEX-aggregatet
● Medleverade tillbehör (framgår av kryssmarkeringarna på listan på handbo-

kens framsida).

Emballage Aggregatet levereras fastsatt på engångspall och emballerat i papper och klarplast.

Obs! När plasten har tagits bort måste VEX-aggregatet skyddas mot smuts och
damm:
● Ta inte bort locken över stosöppningarna innan stosarna ansluts till ven-

tilationskanalerna.
● Låt aggregatet om möjligt vara stängt under monteringen.

Rengöring före an-
vändning

VEX-aggregatet ska efter avslutad montering kontrolleras och dammsugas för att
få bort damm och metallspån.

2.1.1 Vikt

Aggregatet väger.... 450 kg

2.2 Transport

Transportutrustning Transportera VEX-aggregatet med pallyft, truck eller kran enligt beskrivning i hand-
boken ”3003583 Handbok för transport av VEX340”.

2.2.1 Passage genom öppningar

Bredd Nedanstående sammanställning visar hur bred öppning som krävs för att ett VEX-
aggregat ska kunna passera:

Om bredden på öppningen är...*) så…
Mindre än 900 mm är passage inte möjlig
Mellan 900 och 955 mm demontera luckorna, se nästa avsnitt.
Större än 955 mm är passagen fri

*) Måtten är angivna utifrån VEX-aggregatets exakta mått.

2.2.2 Transport med reducerad vikt

Viktminskning Man kan minska aggregatets vikt vid transport genom att demontera serviceluckor
och fläktenheter.
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I tabellen nedan visas hur mycket vikten minskar om man demonterar serviceluck-
orna resp. fläktenheterna.

Vikt, olika delar VEX340H
Totalvikt 450 kg
Minskad vikt vid transport

Är alltså vikt utan luckor, fläktmotorsektionerna och filter

284 kg

Bypass-sektion 32 kg
Luckor 2 x 23,5 kg
Motströmsvärmeväxlare 2 x 22 kg
Fläktmotorsektioner 2 x 16,5 kg
Filter 2 x 5 kg

Demontering av ser-
viceluckor

Demontera serviceluckorna på följande sätt:

Detail AA

R
D

12
58

0-
01

A ● Öppna båda luckorna.
● Slå ut stiften ur luckornas gångjärn ner-

ifrån med hjälp av en liten dorn eller lik-
nande verktyg.

● Lyft bort luckorna
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Demontering av
fläktenhet

RD
12

58
1-
01

Steg Åtgärd
1 Ta bort fästskruvarna som sitter på utdragsskenan ut mot operatörssidan.
2 Lossa fastsättningen av motorkablarna samt mätslangen
3 Dra fläktenheten ut till stoppet (en skruv på utdragsskenan på varje sida).
4 Demontera strömförsörjningskabeln i motorns anslutningsbox.
5 Ta bort de två stoppen (skruvar på utdragsskenan). Nu kan fläktenheten

lyftas bort.

Obs! Fläktenheterna väger 16,5 kg/st.

Borttagning av
motströmsvärme-
växlare

Se avsnittet ”Service”

3004114-2012-03-22 Hantering

14/28



3. Mekanisk montering
3.1 Placering av aggregat

Obs! Kraven på golvet måste vara uppfyllda, se avsnittet ”Krav på underlaget”.

Kontrollera efter uppställningen att VEX-aggregatet står vågrätt.

3.2 Bortledning av kondens

3.2.1 Kondensavlopp

Anslutning Led kondensavloppet till golvavlopp eller liknande. Kondensav-
loppet ska förses med vattenlås.

Frostrisk Vid risk för frost: Isolera kondensavloppet och håll det frostfritt,
eventuellt med värmekabel. Både kondensröret under VEX-ag-
gregatet och kondensavloppet måste isoleras.

Placering Ritningen nedan visar vattenlåsens korrekta placering i förhållande till kondensav-
loppet.

40 1 0
0

RD
12

51
8-
01
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4. Elinstallation
4.1 Elinstallation

Se bifogade handledning ”Guide för elinstallationer för VEX340 med EXact automatik”:
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5. Underhåll
5.1 Driftsvisningar i manöverpanelen

Manöverpanel Se ”Handboken för EXact för VEX340/350/360” hur man via teknikermenyn (åt-
komstkod 1111) kan gå in i meny 2 Driftsvisningar och avläsa anläggningens drifts-
status.

5.2 Underhållsschema

Rekommenderade
intervall

Nedanstående schema innehåller rekommenderade underhållsintervall för aggre-
gatet. Intervallen avser normala driftsförhållanden. EXHAUSTO rekommenderar att
underhållsintervallen anpassas till aggregatets aktuella driftsförhållanden.

Komponent Gör följande ... 1 gång
årligen

2 gånger
årligen

Filter Byts när displayen visar filterlarm.
Det är lämpligt att byta bägge filtren samtidigt.

Obs! Styrsystemet kan ge ett ”early warning”-med-
delande när filtret börjar bli igensatt, så att man hinner
skaffa ett nytt filter eller tillkalla en servicemontör.

Filter byts åtminstone X
Filterstyrningen Kontrollera att packningarna i filterstyrningarna sluter

tätt
X

Packningar och tätningslis-
ter

Kontrollera att de sluter tätt X

Fläktar och värmebatteri
(tillbehör)

Kontroll
Demontering av fläktenhet, se avsnittet ”Transport
med reducerad vikt”
Rengöring, se följande avsnitt

X

Motströmsvärmeväxlare Kontroll X
Kontroll av säkerhetsfunk-
tioner

Brandtermostater
Temperaturgivare på värmerör (tillbehör)

X

Avstängningsspjäll Kontroll av funktion X
Motorventil och cirkula-
tionspump (tillbehör)

Kontroll av funktion X

Vid behov Följande delar rengörs vid behov

Komponent Gör följande vid behov
Kondensvattenbehållare Rengöring och kontroll av avlopp
Motströmsvärmeväxlare Rengöring, se följande avsnitt
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*Filter Använd endast originalfilter

● Angivna filterdata och tryckfallsdiagram (avsnitt 7) baseras på användning av
originalfilter.

● Eurovent-certifieringen gäller endast om originalfilter används.
● Användning av andra filter än originalfilter kan medföra problem med läckage

i VEX:en samt försämrad filtreringsfunktion.
● EXHAUSTO rekommenderar att man antecknar datum när filter byts, så att det

är enkelt att kontrollera att filterbyte genomförs med rekommenderade intervall.

5.3 Hygien

Hygiennorm
VDI6022

För att uppfylla hygiennormen VDI6022/ILH Berlin, är VEX300 så konstruerad att:
● bakterietillväxt och smutsansamling är

minimerat
● rengöring kan ske på lämpligt sätt

Filter F7 För att uppfylla VDI6022 ska filtret på uteluftsidan vara ett F7-filter.

5.4 Service

5.4.1 Filterbyte

Bryt strömmen med huvudströmbrytaren innan luckan öppnas.

Dra ut filtren. Observera flödesriktningen – se pilarna på filtret.
Utbytta filter bör genast läggas i en plastpåse som tillsluts och tas om hand på lämpligt
sätt.

Filterdata Efter filterbyte: Uppdatera filterdata i EXact-styrsystemet så de stämmer med de
nya filtren. Se produkthandboken för EXact.

5.4.2 Borttagning av värmeväxlare
Bryt strömmen med huvudströmbrytaren innan luckan öppnas.
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Motströmsvärmeväxlarens lameller är ömtåliga, undvik att beröra la-
mellerna när du hanterar värmeväxlaren.

30
03
50
1

22 kg.

Så tar man ut mot-
strömsvärmeväxla-
ren

Nedan visas hur man tar ut en motströmsvärmeväxlare. Innan motströmsvärme-
växlaren kan tas ut måste:
● filtret tas ut
● tätningsskenan framför motströmsvärmeväxlaren tas bort (foto 1)
● bypass-sektionen tas bort (foto 2 - 7)

Steg Åtgärd
1. ● Tag bort tätningsske-

nan framför översta
och nedersta mot-
strömsvärmeväxla-
ren genom att trycka
ihop tätningsskenan
och dra ut den.

2.
● Lösgör den mellersta

spännanordningen
genom att skjuta in
den
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Steg Åtgärd
3. ● Dra ut aluminiumske-

nan

4. ● Dra isär de två kon-
takterna (1)

● Lossa kabelhållaren
från höljet

● Dra slangen tillbaka
genom hållarna (3)
och förbi bypass-sek-
tionen

5. ● Lossa fingerskruvar-
na (som sitter mellan
kopplingsboxen och
bypass-sektionen)

● Ta bort fingerskru-
varna

6. ● Lösgör den nedersta
spännanordningen
genom att skjuta in
den
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Steg Åtgärd
7. ● Dra ut bypass-sektio-

nen
Obs! Bypass-sektionen
väger 32 kg.

8. ● Nu kan du dra ut den
översta och nedersta
motströmsvärme-
växlaren, gör det för-
siktigt

Obs! Motströmsvärme-
växlarna väger 22 kg/st.

Så sätter man in
motströmsvärme-
växlaren

Följ beskrivningen ovan bakläng-
es, från steg 8 till steg 1.

När du satt in motströmsvärme-
växlaren:

● Skjut in motströmsvärme-
växlaren med bägge hän-
derna för säkert få den på
rätt plats
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5.4.3 Service och rengöring

Så rengörs mot-
strömsvärmeväxla-
ren:

● Rengör värmeväxlaren genom att skölja av den med varmt vatten.
● Vattentemperatur: max 90 ºC

Så rengörs motor/
fläkt

Se avsnittet ”Transport med reducerad vikt” där det beskrivs hur man tar ut fläk-
tenheten.

Steg Åtgärd
1 Rengör fläkthjulen genom dammsugning och använd sedan eventuellt en

fuktad trasa.
2 Rengör fläkthjulens skovlar noga för att undvika obalans
3 Kontrollera efter montering att aggregatet går vibrationsfritt.

Så rengörs kylbatte-
ri/värmebatteri Steg Åtgärd

1 Bryt strömmen till aggregatet med arbetsbrytaren
2 Dammsug värmebatteriet
3 Kylbatteriet: rengör kondensvattenbehållare
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6. Tekniska data
6.1 Vikt, korrosionsklass, temperaturområden etc.

Vikt
Vikt 450 kg

Korrosionsklass
Korrosionsklass Korrosionsklass C4 enligt EN ISO 12944-2

Miljöklass M3 i enlighet med VVS AMA 98

Temperaturområ-
den (utan förvärme) Mediatemperatur (luft) -10 °C – +40 °C

Omgivande temperatur (under drift): -10 °C – +40 °C
Omgivningstemperatur (kortvarig drift, mindre än 6 timmar) -10 °C – +50 °C
Omgivningstemperatur ej i drift (lagring, transport) -10 °C – +60 °C

Temperaturerna beror på installation, luftfuktighet, luftmängd, balans mellan luft-
mängderna, kanaldragningen, isolering och rumstemperatur. Vid användning av
elektriskt förvärmningsbatteri kan dimensionerande omgivningstemperatur mins-
kas till minst -20 °C.

Manöverpanel
Kapslingsklass IP20
Omgivande temperatur 0 °C – +50 °C

Brandtermostater
Bryttemperatur, BT70 70°C
Bryttemperatur, BT50 50°C
Bryttemperatur, BT40 40°C
Max. omgivningstemperatur, givare 250°C
Omgivningstemperatur, termostathus 0 °C – +80°C
Mätarlängd 125 mm
Kapslingsklass IP40
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Motorspjäll
Motorspjällstyp LS400-24 LSR400-24

Benämning LSA/LSF LSFR
Motortyp NM24-F AF-24
Aktionstid 75–150 sekunder öppna/stänga: 50 sekunder
Kapslingsklass IP42 IP42
Omgivande temperatur -20 °C till +50 °C -30 °C till +50 °C
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6.2 Kompaktfilter

Tryckfallskurvor för
filter F5 och F7

Filterdata F5 F7
Kassett h x b 716 x 836 mm

2 x 1 st
716 x 836 mm

2 x 1 st
Filterkassettens tjocklek 96 96
Filteryta 6,9 m2 21,6 m2

Filterklass F5 F7
Filtreringsgrad enligt EN779 96 % > 99 %
Verkningsgrad 45 % 85 %
Luftflöde 2 200 m³/h 2 200 m³/h
Initialt tryckfall 9 Pa 29 Pa
Rekommenderat sluttryckfall vid normalt luftflö-
de

109 Pa 129 Pa

Temperaturbeständig till 70 °C 70 °C

EUROVENT-certifieringen gäller endast om originalfilter används. Läs mer om ori-
ginalfilter i avsnitt 5. Underhåll.
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6.3 Kapacitetsdiagram

Kapacitetsdiagram
för VEX340H

Kapacitetsdiagram med F5-filtre

SFP-diagram 

Arbetslinjer

A: Extra tryckförlust med  F7-filtre
B: Extra tryckförlust med eftervärmningsbatteri (HCE/HCW)
C: Extra tryckförlust med CCW

3(J/m  )

6.4 EG-försäkran om överensstämmelse

Se dokument nummer 3004156, Declaration of Conformity. Dokumentet finns på VEX-
aggregatets lucka. Det finns också på EXHAUSTO:s hemsida, sök på dokumentnum-
ret.
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6.5 Beställning av reservdelar

Ta reda på tillverk-
ningsnumret

För att kunna leverera rätt reservdel till just ditt VEX-aggregat, måste vi ha ditt till-
verkningsnummer vid beställning av reservdelar. Tillverkningsnumret står på VEX-
aggregatets typskylt och dessutom på framsidan av den handbok som levereras
med aggregatet.

Kontaktinformation Kontakta serviceavdelningen på ditt lokala EXHAUSTO-kontor för beställning av
reservdelar. Telefonnumret finns på handbokens baksida. Se eventuellt kapitel 1,
avsnittet ”VEX-aggregatets konstruktion” för en översikt över delarnas placering
och beteckningar.
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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

NOVEMA Aggregater AS
Industriveien 25
N-2021 Skedsmokorset
Tel.: +47 6387 0770
Fax: +47 6387 0771
post@exhausto.no
www.exhausto.no

EXHAUSTO Ventilation Ltd.
Unit 3, Halifax House, Halifax Road
Cressex Business Park
High Wycombe
GB-Buckinghamshire HP12 3SE
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

BRAUTEK OY 
PL 31, Ylistörmä 4H
FIN-02201 ESPOO
Tel.: +358 9 867 8470
Fax: +358 9 804 1003 
brautek@brautek.fi
www.brautek.fi

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

Limtre Virnet ehf
Gylfaflöt 9
IS-112 Reykjavik
Tel.: +354 530 6000 
Fax: +354 530 6039
limtrevirnet@limtrevirnet.is
www.limtrevirnet.is

 

 
 

ЭкоЭнергоВент
Россия, Санкт-Петербург
ул.Белоостровская, д.8
офис 1425
Тел./Факс:+7(812) 655-09-79
E-mail: info@ecoenergovent.ru
www.ecoenergovent.ru
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