
5. Underhåll, hygien och service
5.1 Driftsvisningar via manöverpanelen

Manöverpanel Se ”Handboken för EXact för VEX320/330/340/350/360” hur man via teknikerme-
nyn (åtkomstkod 1111) kan gå in i meny 2 Driftsvisningar och avläsa anläggningens
driftsstatus.

5.2 Underhåll

I samband med service och rengöring är det nödvändigt att öppna VEX-aggregatets
luckor.

Bryt strömmen med huvudströmbrytaren innan luckan öppnas.

5.2.1 VEX300C med gångjärnsluckor

Så här öppnar man
VEX-aggregat med
gångjärnsluckor
(V300CDHS)
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Steg (nr se ritning) Åtgärd
1 Demontera kondensavloppet
2 Skruva ur skruvarna från luckorna (M8-skruvar, bit: 6 mm):
3 Öppna luckorna
4 Om så önskas kan luckorna tas av genom att skruva av

gångjärnsbeslagen

Utrymmeskrav Se även avsnittet ”Krav på användningsmiljön” för information om hur mycket plats
som krävs för att luckorna ska kunna öppnas.
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5.2.2 VEX300C med skjutluckor

Så här öppnas VEX-
aggregat med skjut-
luckor (V300CDRS)

Om så…
VEX-aggregatet ska öppnas
för filterbyte

● demontera först den ena luckan, lägg den på
skjutbeslag och skjut in den under den andra
luckan

● utför service och montera luckan
● upprepa med den andra luckan

VEX-aggregatet ska öppnas
för rengöring av motor
VEX-aggregatet ska öppnas
för kontroll och inspektion
VEX-aggregatet ska öppnas
för uttagning av
motströmsvärmeväxlare

ska båda luckorna demonteras och antingen
● lyftas ut över ändstoppet och tas ner eller
● tas ner genom att demontera glidskenan

Se till att inte skjuta luckan för långt
förbi ändstoppet så att den faller ner
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Steg
(nr se ritning).

Åtgärd

1 Demontera kondensavloppet
2 Skruva ur skruvarna från luckorna (M8-skruvar, bit: 6 mm)
3 Öppna snabbspännena (2 st. per lucka)
4 Lägg ner luckan på skenan och skjut den åt sidan eller dra ut

den
5 Demontera glidskenan (endast nödvändigt om luckan/luckorna

ska tas ner och inte kan dras ut förbi ändstoppet).
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5.2.3 Översikt över serviceintervall
Nedanstående schema innehåller rekommenderade serviceintervall för aggregatet.
Intervallen avser normala driftsförhållanden. EXHAUSTO rekommenderar att service-
intervallen anpassas till aggregatets aktuella driftsförhållanden.

Komponent Gör följande ... 2 gånger
årligen

1 gång
årligen

Filter* Byt filtren när manöverpanelen visar filterlarm.
Det är lämpligt att byta båda 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.
Filtren ska bytas minst: X

Filterstyrningen Kontrollera att packningarna i filterstyrningarna sluter
tätt

X

Packningar och tätningslis-
ter

Kontrollera att de sluter tätt X

Fläkt Kontroll
Demontera fläktenheten, se avsnittet "Intransport
med reducerad vikt"
Rengöring, se följande avsnitt

X

Motströmsvärmeväxlare Rengör värmeväxlaren, se följande avsnitt X
Värmebatterier (tillbehör) Rengör värmebatteriet, se följande avsnitt X
Säkerhetsfunktioner Kontroll av brandtermostater/rökgasvarnare X
Avstängningsspjäll Kontroll av funktion X
Kondensavlopp Kontrollera att avloppet fungerar genom att hälla vat-

ten i kondensvattenbehållaren
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.

5.3 Hygien

Hygiennorm
VDI6022

VEX320/330 är konstruerad i enlighet med hygiennormen VDI6022. Det betyder
att:
● bakterietillväxt och ansamling av smuts har reducerats till ett minimum
● rengöring kan utföras på ett optimalt sätt

F7-filter I enlighet med VDI6022 ska filtret på uteluftsidan vara ett F7-filter.

5.4 Service och rengöring

5.4.1 Filterbyte
Bryt strömmen med huvudströmbrytaren innan luckan öppnas.
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Så byter man filter
Steg Åtgärd Bild
1 Skruva av de sex vingsk-

ruvarna från filterlocket
och lyft ner det

2 Skruva ut vingskruven
som håller fast filtret

3 Dra ut filtret, lägg det i en plastpåse och stäng påsen.
Avfallshantera i enlighet med lokala bestämmelser

4 Dammsug skåpet
5 Inspektera tätningslisterna för skador, innan nytt filter sätts

i

5.4.2 Service och rengöring av motor
Bryt strömmen med huvudströmbrytaren innan luckorna öppnas.
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Så utförs service på
motorn Steg Åtgärd Bild

1 Skruva av de två muttrar-
na

Var försiktig,
motorn är nu
loss från VEX-
aggregatet

2 Nu kan motorsektionen
tas ut, vändas och göras
fast med muttrarna.

Nu kan man komma åt
fläkthjulet för rengöring.

3 Rengör fläkthjulet:
● genom dammsugning
● genom avtorkning med trasa urvriden i såpvatten

Obs!Alla bladen på fläkthjulet skall rengöras noga för att undvika obalans.
4 Efter rengöring: Kontrollera att VEX-aggregatet kör vibrationsfritt

5.4.3 Uttagning och rengöring av motströmsvärmeväxlare

Varningar Bryt strömmen med huvudströmbrytaren innan luckorna öppnas.

Var försiktig, motströmsvärmeväxlaren är tung – vikt 14,5 kg
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Så tar man ut mot-
strömsvärmeväxla-
ren

Motströmsvärmeväxlarens
lameller är ömtåliga – undvik
att röra vid lamellerna vid
hantering.

Nedan visas hur man tar ut motströmsvärmeväxlaren.

Steg Åtgärd Bild
1. Ta bort skenan med luck-

packningen genom att dra ut
den på mitten, så att den böjs

2. ● Demontera temperatur-
givaren Tice (1) genom
att lossa vingskruven (2)

● Observera hur den är
monterad

Vid återmontering av tempe-
raturgivaren:
Spetsen ska vara nå in 30-40
mm mellan värmeväxlarens
plattor. Kräng eventuellt isär
plattorna

3. I bypasskanalen:

Vrid de två spännkorsen cirka
7 varv för att lossa mot-
strömsvärmeväxlaren
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Steg Åtgärd Bild
4. Lossa vingskruvarna på be-

slaget som håller fast mot-
strömsvärmeväxlaren
Skjut beslaget åt sidan och
ned (följ spåret i beslaget)

5. Värmeväxlaren är nu loss
och kan tas ned

Obs! Om värmeväxlaren ska bytas, måste man montera en ny packning på den nya
värmeväxlaren.

Så rengörs
motströmsvärme-
växlare

Steg Åtgärd
1. Rengör värmeväxlaren genom att spola av den med varmt vatten (even-

tuellt med högtryckstvätt). Maximal vattentemperatur: 90 °C.
2. Kontrollera packningen och byt den om den är sliten eller deformerad

Så sätter man in
motströmsvärme-
växlarna

Steg Åtgärd
1. Sätt i värmeväxlaren med packningen riktad bort från automatikboxen
2. Skjut beslaget tillbaka och uppåt, och skruva fast det med vingskruvarna

(får inte skruvas åt hårt, då kan inte värmeväxlaren spännas fast)
3. Vrid spännkorset (7 varv moturs)
4. Dra åt beslaget med vingskruvarna (som nämnts under punkt 2)
5. Montera temperaturgivare Tice
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5.4.4 Rengöring av värmebatteri

Så rengörs elvärme-
batteri Steg Åtgärd

1 Bryt strömmen till aggregatet med huvudströmbrytaren
2 Dammsug värmebatteriet
3 Kontrollera elanslutningarna

Så rengörs varmvat-
tenbatteri Steg Åtgärd

1 Bryt strömmen till aggregatet med huvudströmbrytaren
2 Borsta av och dammsug värmebatteriet
3 Rengör eventuellt med såplösning
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