
5. Underhåll
5.1 Driftsvisningar i manöverpanelen

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

5.2 Underhållsschema

Rekommenderade
intervall

Nedanstående schema innehåller rekommenderade serviceintervall för aggregatet
under normala driftsförhållanden. EXHAUSTO rekommenderar att serviceinterval-
len 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 båda filtren samtidigt.

Obs! Styrningen kan varna när filtret är på väg att bli
smutsigt.
Filter byts minst X

Filterstyrningen Kontrollera att packningarna i filterstyrningarna slu-
ter tätt

X

Packningar och tätningslis-
ter

Kontrollera att de sluter tätt X

Fläktar ● Kontrollera att fläkthjulet sitter fast på axeln. De-
montera fläktenheten, se avsnittet ”Intransport
med reducerad vikt”

● Rengöring, se avsnittet ”Service och rengöring”

X

Värmebatteri/vätskekylbat-
teri (tillbehör)

Rengöring, se avsnittet ”Service och rengöring” X

Motströmsvärmeväxlare Rengöring, se avsnittet ”Service och rengöring” X
Kontroll av säkerhetsfunk-
tioner

Kontrollera:
● 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
Kondensbricka 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 är VEX300 konstruerad så att:
● bakterietillväxt och ansamling av smuts har reducerats till ett minimum
● rengöring kan utföras på ett optimalt sätt

F7-filter För att uppfylla VDI 6022 ska filtret på uteluftsidan vara ett F7-filter.

5.4 Service

5.4.1 Filterbyte

Bryt strömmen med huvudströmbrytaren innan luckorna 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.

5.4.2 Borttagning av värmeväxlare
Bryt strömmen med huvudströmbrytaren innan luckan öppnas.

Motströmsvärmeväxlarens lameller är ömtåliga – undvik att röra vid la-
mellerna vid hantering.

30
03

50
1

22 kg.
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Så tar man ut mot-
strömsvärmeväxla-
ren

Innan motströmsvärmeväxlaren kan tas ut måste:
● filtren tas ut
● tätningsskenan framför växlaren tas bort (foto 1)
● bypass-sektionen tas ut (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

3. ● Dra ut aluminiumske-
nan

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

● Lossa kabelhållaren
från skåpet (2)

● Dra slangen tillbaka
genom hållarna (3)
och förbi bypass-sek-
tionen
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Steg Åtgärd
5. ● Lossa vingskruvarna

som sitter mellan
kopplingsboxen och
bypass-sektionen

● Ta bort vingskruvar-
na

6. ● Lösgör den nedersta
spännanordningen
genom att skjuta in
den

7. ● Dra ut bypass-sektio-
nen

Obs! Bypass-sektionen
väger 32 kg.
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Steg Åtgärd
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

5.4.3 Service och rengöring

Så rengörs mot-
strömsvärmeväxla-
ren:

● Rengör motströmsvärmeväxlaren genom att skölja med varmt vatten.
● Vattentemperatur: max 90 ºC.

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

Steg Åtgärd
1 Bryt strömmen till aggregatet med huvudströmbrytaren
2 Rengör fläkthjulen genom att dammsuga och torka av med fuktig trasa

Obs! Var noga med att rengöra hjulen så att obalans förhindras
3 Kontrollera efter montering att aggregatet går vibrationsfritt.

Så rengörs kylbatte-
ri/värmebatteri Steg Åtgärd

1 Bryt strömmen till aggregatet med huvudströmbrytaren
2 Dammsug värmebatteriet
3 Kylbatteriet: rengör kondensbricka
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