
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-aggregatet
genom att demontera en av de avtagbara panelerna.

Bryt strömmen med huvudströmbrytaren innan VEX-aggregatet öpp-
nas.

5.2.1 Öppna VEX-aggregatet

Så här öppnas
VEX330H

1

 

2

RD
12

03
3-

02

Steg Åtgärd
1 Skruva ur skruvarna från den avtagbara panelen (M8-skruvar, bit: 6 mm)

Demontera endast den ena panelen, skåpet blir ostabilt om
båda panelerna demonteras

Om värmeväxlaren ska tas bort är det bäst att demontera den avtagbara
panelen som sitter mitt emot kopplingsboxen (ovanpå aggregatet). Då
slipper man demontera bypasspjället.

2 Ta av panelen
3 Utför service på VEX-aggregatet

Efter service
– kontrollera tätningslisten för skador.
– sätt på panelen och skruva fast skruvarna
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5.2.2 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 VEX-aggregatet öpp-
nas.

För information om hur VEX-aggregatet öppnas, se avsnitt.
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Dra ut filtren. Observera flödesriktningen – se pilarna på filtret.

Service och rengöring av motor
Bryt strömmen med huvudströmbrytaren innan VEX-aggregatet öpp-
nas.
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Så demonteras mo-
torn Steg Åtgärd Illustration

● Ta ut säkerhetsbrytarna
● Skruva av muttrarna
● Lyft av motorsektionen från

fläktplattan
Obs! Motorsektionen
väger:
VEX300H-1: 5 kg
VEX300H-2: 6,5 kg

2 ● Ta ut motorsektionen och
vänd den så att kontakten
går att komma åt

● Frigör kabeln genom att los-
sa tätningslisten som sitter
runt motorsektionens bot-
tenplatta

● Skruva av kontakten från
motorblocket

● Lyft ut motorn

3 Rengöring:
● Rengör fläkthjulet genom dammsugning – och torka eventuellt efter

med en fuktig trasa
● Rengör skovlarna på fläkthjulet noga för att undvika obalans

4 Efter rengöring: Kontrollera att VEX-aggregatet kör vibrationsfritt
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5.4.3 Rengöring av kondensvattenbehållare

Så rengörs konden-
svattenbehållaren Steg Åtgärd

1 Demontera kondensvattenbehållaren genom att lossa de fyra hörnskru-
varna

2 Lossa de fyra skruvarna som håller fast kondensavloppet
3 Dra sedan ut kondensvattenbehållaren för rengöring
Obs! Rengör samtidigt VEX-aggregatets botten som annars är otillgängligt på

grund av kondensvattenbehållaren.

5.4.4 Service och rengöring av motströmsvärmeväxlare

Varningar Bryt strömmen med huvudströmbrytaren innan luckorna öppnas.

Var försiktig, motströmsvärmeväxlaren är tung – vikt 14,5 kg

Så tar man ut mot-
strömsvärmeväxlar-
na

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

Motströmsvärmeväxlaren kan tas bort från båda sidorna av värmeväxlaren. Bäst är
att ta ut den från motsatta sidan mot kopplingsboxen ovanpå aggregatet, för att
undvika demontering av bypass.
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Så tar man ut mot-
strömsvärmeväxla-
ren

Steg Åtgärd Illustration
1. ● Ställ bypasspjället i

öppet läge (lodrätt
framför värmeväxla-
ren). Det gör man ge-
nom att aktivera en
knapp (se foto) på
bypassmotorn, var-
vid spjället vrids till
lodrätt läge och jalu-
sierna stängs.

● Skruva bort bypass-
motorn och lägg den
ovanpå aggregatet

2. ● Dra försiktigt ut by-
pass-enheten – den
får inte vridas

3. Dra ut motströmsvärme-
växlaren helt:
Rengöring
● Rengör värmeväxla-

ren genom att spola
av den med varmt
vatten. Vattentempe-
ratur: max 90 °C.
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Steg Åtgärd Illustration
4. ● Montera tillbaka by-

pass-enheten
● Kontrollera att top-

pen på jalousispjället
går i spåret

5.4.5 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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