
5. Underhåll
5.1 Driftsvisningar i manöverpanelen

Manöverpanel Se ”Handboken för EXact automatik för VEX200-serien” för hur man via tekniker-
menyn (åtkomstkod 1111) kan gå in i meny 2 Driftsvisningar och avläsa anlägg-
ningens driftstatus.

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 gång-
er årli-

gen
Filter* Byts när displayen visar filterlarm.

Det är lämpligt att byta bägge filtren samtidigt.

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

Filter byts minst 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 fläktenheten, se avsnittet "Intransport
med reducerad vikt"
Rengöring, se följande avsnitt

X

Roterande värmeväxlare Kontroll
Rengöring vid behov, se följande avsnitt

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

*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.
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5.3 Service

5.3.1 Filterbyte

Använd originalfilter Använd endast originalfilter, se avsnittet ”Underhållsschema”.

Så byts filter 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 ”EXact automatik, produkthandbok för VEX200-serien”.

5.3.2 Service och rengöring

Så rengörs motor/
fläkt

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

Steg Åtgärd
1 Bryt strömmen till aggregatet med huvudströmbrytaren innan luckorna

öppnas.
2 Rengör fläkthjulen genom dammsugning och använd sedan eventuellt

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

Kontroll av slangar till mätpunkterna
5 Ta bort slangarna vid kopplingsboxen.
6 Blås igenom slangarna så att eventuella föroreningar avlägsnas.

Så rengörs kylbatte-
ri/värmebatteri Steg Åtgärd

1 Bryt strömmen till aggregatet med huvudströmbrytaren.
2 Dammsug kylbatteriet/värmebatteriet.
3 Kylbatteriet: rengör kondensvattenbehållaren.
4 Kontrollera att lamellerna på värmeväxlaren inte är deformerade.

Lamellerna är vassa.
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Så rengörs en rote-
rande värmeväxlare Steg Åtgärd

1 Bryt strömmen till aggregatet med huvudströmbrytaren innan luckorna
öppnas.

2 Dammsug värmeväxlaren försiktigt. Använd gärna ett munstycke med
mjuka borstar.

Undvik att beröra lamellerna i värmeväxlaren med hårda el-
ler spetsiga föremål – lamellerna är mycket mjuka och kan
lätt deformeras, vilket påverkar VEX-aggregatets effekt.

3 Kontrollera att lamellerna på värmeväxlaren inte är deformerade.
Lamellerna är vassa.

3003424-2011-09-27 Underhåll

23/32

VEX200




