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Verbodssymbool
Het overtreden van de aanwijzingen die met een verbodssymbool staan 
aangegeven, is verbonden met levensgevaar.

Gevarensymbool Het overtreden van de aanwijzingen die met een gevarensymbool staan 
aangegeven is verbonden met risico voor persoonlijk letsel of vernieling van 
het materiaal.

Waarschuwingen: 
Zorg ervoor.....

...de servicedeur niet te openen voordat de voedingsspanning op de 
werk-schakelaar is onderbroken. 

Het toepassings-
bereik van de 
gebruiksaanwijzing

Deze handleiding is de gebruiksaanwijzing voor de VEX300 met EXpert-regeling. 

Door het volgen van de aanwijzingen in de handleiding bereikt men veiligheid voor het 
personeel en materiaal, evenals een juiste werking van de VEX300. EXHAUSTO A/S is 
niet aansprakelijk voor schaden die te wijten zijn aan het gebruiken van het product op 
een wijze die in strijd is met de aanwijzingen en instructies in deze handleiding.
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1.Menuoverzicht

Bediening

1.1 Opbouw van het bedieningspaneel

Toetsen Beschrijving Functie
Menutoets Wisselen tussen menu's op hetzelfde niveau

"Hekje"-toets Schakelen naar en van submenu en het 
toegangscodemenu openen

Toets "Pijl-omhoog" Waarde verhogen

Toets "Pijl-omlaag" Waarde verlagen
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Symbolen op het 
scherm

Symbool Functie Verwijzing
OFF. 
Ventilatie is uitgeschakeld
Minimale ventilatie
Niveau 1, 2 of 3
Gemiddelde ventilatie
Niveau 4, 5 of 6
Maximale ventilatie
Niveau 7, 8 of 9
U bevindt zich in de programmeermodus

Klok - geeft aan dat de ventilatie draait via een 
tijdgestuurd programma dat handmatig kan worden 
overstuurd.
Weekdagen 1-7 (maandag-zondag)
Wordt gebruikt bij de instelling van tijd en dag en voor 
het tijdsgestuurde weekprogramma voor de ventilatie.
Indicatiegetal, toont:

• Nummer op submenu
• Nummer op klokprogramma

Knippert bij ijs in de wisselaar, als de werking van 
de unit uit luchtzijdig balans is. 

 zie paragraaf 2.4.1

Eenheid van temperatuur

AM/PM, wordt weergegeven bij 12-uursnotatie van 
de klok
Het desbetreffende menu mag alleen worden 
bediend door technisch opgeleid personeel.

Oververhitting

Filterbewaking. 
Als het symbool knippert: het filter is verstopt of de 
ingestelde tijd voor het vervangen van het filter is verlo-
pen

Zie menu 4, pagina 9

Afvoerlucht

Toevoerlucht

 De unit is aangesloten op een externe regeling Zie paragraaf 2.5

 De unit is gestopt door een externe regeling Zie paragraaf 2.5

Temperatuur
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Overkoepelende 
menustructuur

De VEX300 unit kan op twee manieren worden bediend, afhankelijk van de persoon die 
de installatie bedient en van welke instellingen gewenst zijn.  
Het onderstaande schema toont de twee niveaus:

1.2.1 Toegangscode voor de menustructuur (monteursniveau)
Toets de code in

NB Als er niet binnen 5 minuten op de bedieningstoetsen wordt gedrukt, 
schakelt het bedieningspaneel automatisch van het monteursniveau 
terug naar het gebruikersniveau. In dat geval moet de code opnieuw 
worden ingetoetst om terug te keren naar het monteursniveau.

1.2 Menustructuur en fabrieksinstellingen

Bedieningsniveau Persoon Bedieningsmogelijkheden 
op het bedieningspaneel

Eindgebruikers-
niveau

Gebruiker in de 
ruimte

De dagelijkse bediening via de drie 
overkoepelende menu's:
- temperatuur
- ventilatie
- tijdmelding

Monteursniveau De monteur die voor 
de installatie 
verantwoordelijk is.

De hele menustructuur die kan worden 
opgehaald door de onderstaande 
toegangscode in te toetsen.

Stap Handeling Het display geeft aan...

1 Houd de #-toets 5 seconden ingedrukt

2

3 Het eerste menupunt wordt 
weergegeven op het display

Druk op de volgende toetsen:

Max.5 
sec. 

tussen-
pauze
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1.3.1 Menu's voor de dagelijkse bediening (eindgebruiker)

1.3 Lijst van alle menu's en fabrieksinstellingen in het EXpert-menu

MENU
Schakel tussen 

menu's met 

SUBMENU
Schakel naar 
submenu met Verklaring/handeling

Standaard weergave, het volgende wordt getoond:
• Ventilatieniveau
• Temperatuur
• Kloksymbool als er een klokprogramma is 

ingetoetst
Instelling van de gewenste ruimtetemperatuur:

• Interval 15-30 ºC
• Stappen van 0,5 ºC

Wordt ingesteld met  en 

Weergave van ventilatieniveau.

Handmatige instelling van ventilatieniveau:

• Als u één keer op  of  drukt, gaat u 
één niveau omhoog of omlaag.

• Geen opgevulde wieken: Niveau OFF
• 1 opgevulde wiek: Niveau 1, 2, 3
• 2 opgevulde wieken: Niveau 4, 5, 6
• 3 opgevulde wieken: Niveau 7, 8, 9 

Het handmatige ventilatieniveau kan worden 
ingesteld ook als de ventilatie draait volgens een 
weekprogramma.
Weergave van tijdstip en weekdag.
Zie menu 3 pagina 8 voor de instelling van het 
tijdstip.
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1.3.2 Menustructuur als de toegangscode is ingetoetst (monteursniveau)

MENU
Schakel tussen 

menu's met 

SUBMENU
Schakel naar 

submenu en terug met Verklaring/handeling

0.0 Exit
Om terug te keren naar de standaard weergave:

• Met gaat u terug naar dit menu.

• Als u op drukt, gaat u terug naar de 
normale weergave.

1.0 Weekprogramma
Bij levering van de unit is er geen weekprogramma 
geprogrammeerd. 
Zie pagina 12 voor een voorbeeld van een 
weekprogramma.

Druk op  om te schakelen tussen submenu's.
De afzonderlijke parameters in het klokprogramma 
worden ingesteld met  en .

Selectie van weekprogramma.
• Mogelijkheid om tot aan 10 programma's te 

programmeren, met de nummers 0-9

Selectie van dagen waarop het actuele 
weekprogramma moet worden gebruikt. 4 
mogelijkheden (onder de actuele mogelijkheid 
knippert een streep):

• Dag 1-7 (elk afzonderlijk)
• Dag 1-5 (blok)
• Dag 6-7 (blok)
• Geen dagen (programma wordt geannuleerd 

en klokregeling is niet actief)
Selectie van tijdstip als de ventilatie moet worden 
geschakeld op de geselecteerde dagen.

• De instelling vindt plaats met tussenstappen 
van 15 minuten.

Instelling van het ventilatieniveau voor het 
geselecteerde programma:

• Als u één keer op  of  drukt, gaat u 
één niveau omhoog of omlaag.

• De 9 ventilatieniveaus worden aangegeven 
met 3 verschillende wieksymbolen:

:Niveau 1, 2 en 3

:Niveau 4, 5 en 6

:Niveau 7, 8 en 9
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2.0 Weergave van temperatuur
Weergave van temperatuur op verschillende 
plaatsen in de unit

Druk op  om te schakelen tussen submenu's 
op hetzelfde niveau.
Temperatuur van de retourlucht (TE1.1).

Temperatuur van de toevoerlucht (TE2.2).

Temperatuur van de buitenlucht (TE2.1).

Temperatuur op de koudste plaats in de wisselaar 
(Tice).

Rendement.
Wordt alleen weergegeven als de unit in bedrijf is 
en evt. verwarmingselementen zijn uitgeschakeld.

3.0 Instelling van de klok
Instelling van het tijdstip:

Druk op  om te schakelen tussen submenu's.

Het uur knippert.
Wordt ingesteld met  en .

De minuut knippert.
Wordt ingesteld met  en .

Alle weekdagen knipperen.
Wordt ingesteld met  en , waarbij de 
onderstreping verspringt naar de gewenste 
weekdag.

MENU
Schakel tussen 

menu's met 

SUBMENU
Schakel naar 

submenu en terug met Verklaring/handeling
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12- of 24-uurs notatie.
Wordt ingesteld met  en  

4.0 Filterbewaking
Druk op  om te schakelen tussen submenu's.

of...

Resterende dagen tot volgende filteralarm. De 
fabrieksinstelling is 365 dagen.
Dit moet bij vervanging van het filter op nul worden 
gesteld door  3 seconden ingedrukt te 
houden.

...Als de filterbewaking is ingesteld, wordt de druk 
boven het filter gemeten. Het filtersymbool knippert 
als de drukval hoger is dan het ingestelde niveau 
(ingesteld via de filterbewaking, zie de “VEX300 
Montage- en installatiehandleiding” paragraaf 3.2).
Tijd tussen filteralarmen. 3,6,9 of 12 maanden.

Fabrieksinstelling: 6 maanden.

5.0 Softwareversie

Druk op  om te schakelen tussen submenu's.

Programmaversie in hoofdregeling.

Programmaversie in bedieningspaneel.

MENU
Schakel tussen 

menu's met 

SUBMENU
Schakel naar 

submenu en terug met Verklaring/handeling
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6.0 Niveau (lucht)

Menu's waarbij  wordt weergegeven, 
kunnen alleen worden ingesteld door 
vaklieden.

Druk op  om te schakelen tussen 
submenu's.
Instellen van de spanning voor ventilatieniveau 9

Wordt ingesteld met  en 
• Kan worden geregeld in het interval 6-10 V met 

stappen van 0,1 V.
• Fabrieksinstelling: 10,0V.

Instellen van de spanning voor ventilatieniveau 1

Wordt ingesteld met  en 
• Kan worden geregeld in het interval 0-4,0 V 

met stappen van 0,1 V.
• Fabrieksinstelling: 2,5V.

Instellen van balans tussen toevoerlucht en 
retourlucht

Wordt ingesteld met  en 
• Er kan tot aan 30% verschil tussen 

toevoerlucht en retourlucht worden ingesteld in 
het interval 70-130, met stappen van 1.

• Bij waarden boven 100 ontstaat meer 
toevoerlucht dan retourlucht.

• Fabrieksinstelling: 100.
Zie verder paragraaf 2.3 "Gebalanceerde werking 
(menu 6.3)" pagina 15.

MENU
Schakel tussen 

menu's met 

SUBMENU
Schakel naar 

submenu en terug met Verklaring/handeling
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7.0 Regelen

Menu's waarbij  wordt weergegeven, 
kunnen alleen worden ingesteld door 

vaklieden.

Druk op  om te schakelen tussen submenu's.

Druk op  om te schakelen tussen submenu's.
Kp (hoe sterk er wordt gereageerd op een verandering).

Wordt ingesteld met  en 
• Kp kan worden ingesteld in het interval 1,0-4,0 

met stappen van 0,1.
• Hoe hoger het getal, hoe zwakker de 

temperatuurregeling.
• Fabrieksinstelling: 4,0.

Ti (snelheid van regeling).

Wordt ingesteld met  en 
• Ti wordt ingesteld in het interval 5-250.
• Hoe hoger het getal, hoe trager de 

temperatuurregeling.
• Fabrieksinstelling: 50.

�t (temperatuurverschil tussen de toevoerlucht en de 
ingestelde temperatuur voor de toevoerlucht, voordat 
de reductie van het toevoerluchtvolume start).

Wordt ingesteld met  en 
• �t wordt ingesteld in het interval 2,0 - 9,0ºC 

(stappen van 0,5).
• De fabrieksinstelling is 3,0ºC.

Max. onbalans bij lage toevoerluchttemperatuur of 
bij ijsvorming in de wisselaar.

Wordt ingesteld met  en 
• Wordt ingesteld in het interval 0-30 (stappen 

van 1).
• Fabrieksinstelling: 30.

NB: De functie kan worden uitgeschakeld met 
dipswitch 4 op de hoofd printplaat.
Temperatuur voordat de ontdooifunctie wordt gestart.

Wordt ingesteld met  en 
• Wordt ingesteld in het interval -4,0 - +6,0ºC 

(stappen van 0,5).
• Fabrieksinstelling: 0,0ºC.

NB:
• Bij een te lage waarde wordt het risico op 

ijsvorming in de wisselaar vergroot.
• Bij een te hoge waarde wordt het 

stroomverbruik van het 
voorverwarmingselement hoger, of wordt de 
luchtvolumereductie eerder uitgevoerd.

MENU
Schakel tussen 

menu's met 

SUBMENU
Schakel naar 

submenu en terug met Verklaring/handeling
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2. Inbedrijfstelling en bediening

2.1.1 Start
Voordat de unit in gebruik wordt genomen, moet het volgende worden ingesteld: (zie 
paragraaf 1.3.2 voor hulp bij de afzonderlijke menu-items.

Functie Bij werking met de klokfunctie wordt de unit bestuurd via een vooraf ingesteld 
weekprogramma.
Met de klokfunctie kunnen maximaal 10 programma's worden ingesteld voor een week.
In elk programma worden 3 parameters ingesteld voor de ventilatie:

• Dag
• Tijdstip
• Ventilatieniveau

Als het tijdstip voor een programma aanbreekt, schakelt de ventilatie naar het 
geprogrammeerde niveau en blijft de ventilatie op dat niveau werken totdat er een nieuw 
programma begint.

U kunt het weekprogramma oversturen door het ventilatieniveau handmatig in te stellen 
(zie pagina 6). Als het tijdstip voor het volgende klokprogramma aanbreekt, wordt er 
geschakeld naar het geprogrammeerde niveau.

2.1 Inbedrijfstelling

In menu nr... Wordt ingesteld...
1 Klokprogramma
3 Tijd en datum
4 Filterbewakingsinterval. 

Als er geen filterbewaking in de unit is gemonteerd, moet menu 4 
op nul worden gesteld op 6 maanden/180 dagen.

6.1 + 6.2 Max. + min. snelheid
6.3 Balans tussen toevoerlucht en retourlucht
7.3 �t
7.4 Max. onbalans

2.2 Klokfunctie
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u

Voorbeeld van een 
weekprogramma

Een weekprogramma voor de ventilatie kan er als volgt uitzien:

NB Als er meerdere programma's zijn ingesteld voor hetzelfde tijdstip, heeft het programma 
met het hoogste nummer de hoogste prioriteit. In het voorbeeld wordt bijvoorbeeld 
woensdag om 16:00 uur programma 2 gestart in plaats van programma 1, en wordt op 
vrijdag om 16:00 uur programma 4 gestart in plaats van programma 1.

Pro-
gram- 
ma

Blok MAA
Tijd

Ni-
veau

DIN
Tijd

Ni-
veau

WOE
Tijd

Ni-
veau

DON
Tijd

Ni-
veau

VRIJ
Tijd

Ni-
veau

ZAT
Tijd

Ni-
veau

ZON
Tijd

Ni-
vea

0 X 8.00 7 8.00 7 8.00 7 8.00 7 8.00 7
1 X 16.00 2 16.00 2 16.00 2 16.00 2 16.00 2
2 16.00 5
3 23.00 2
4 16.00 1

M
A

A
(1

)

12
:0

0

D
IN

(2
)

12
:0

0

W
O

E(
3)

12
:0

0

D
O

N
(4

)

12
:0

0

VR
IJ

(5
)

12
:0

0

ZA
T(

6)

12
:0

0

ZO
N

(7
)

12
:0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ventilatieniveau

0

Tijd

0

:  Klokprogramma's

0 0 0 0

1 1 3 1

4

2

0 - 4

4
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2.2.1 invoeren van klokprogramma's
Toets één 
programma tegelijk 
in

Annuleren van 
weekprogramma

U kunt het weekprogramma annuleren door alle dagen in het programma te 
deselecteren.

Met  kunt u schakelen tussen de verschillende parameters binnen een klokprogramma. 
Tijdens het bewerken knippert de actuele parameter

Stap Knop Handeling Het display geeft aan....

1 # (lang 
drukken)

Toets de code in (zoals beschreven 
op pagina 5) om naar het 
monteursmenu te gaan.

2 Ga naar menu 1 (klokmenu).

3 # Selectie van klokprogramma (0-9).

4 Selectie van dagen.
4 mogelijkheden:

• Dag 1-5
• Dag 6-7
• Afzonderlijke dagen (1-7)
• Geen dagen (programma wordt 

geannuleerd)
5 Selectie van tijdstip waarop de 

ventilatie moet starten. Intervallen van 
15 minuten.

6 Selectie van ventilatieniveau:
Niveau 1, 2, 3 : 1 opgevuld wiekje
Niveau 4, 5, 6 : 2 opgevulde wiekjes 
Niveau 7, 8, 9 : 3 opgevulde wiekjes

7 Verder met volgende klokprogramma.
Herhaal stap 3-7 van de procedure.
Als u niet meer klokprogramma's wilt 
intoetsen, sluit u af met #.
Ga naar menu 0 en ga terug naar het 
werkingsbeeld met #.
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2.2.2 Schema voor weekprogramma
Volg het onderstaande schema voor het intoetsen van een weekprogramma.

In menu 6.3 kunt u de balans instellen tussen toevoerlucht en retourlucht, als u wilt dat 
deze bij normale werking draaien met verschillende luchthoeveelheden.
Er kan behoefte zijn aan gebalanceerde werking als het kanaalsysteem of andere units 
de toevoerlucht en/of de retourlucht naar en/of van de ruimten beïnvloedt.

Voorbeeld Hieronder ziet u de verhouding tussen toevoerlucht en retourlucht bij 3 instellingen voor 
gebalanceerde werking. Ventilatieniveau in het interval 1-9, waarbij in het voorbeeld 
geldt:

• De spanning voor ventilatieniveau 9 is 10,0 V
• De spanning voor ventilatieniveau 1 is 2,5 V

Pro-
gram- 
ma

Blok MAA
Tijd

Ni-
veau

DIN
Tijd

Ni-
veau

WOE
Tijd

Ni-
veau

DON
Tijd

Ni-
veau

VRIJ
Tijd

Ni-
veau

ZAT
Tijd

Ni-
veau

ZON
Tijd

Ni-
veau

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.3 Gebalanceerde werking (menu 6.3)
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Functie Deze functie wordt gebruikt voor het reduceren van het toevoerluchtvolume bij 
• Risico op ijvorming in de tegenstroomwarmtewisselaar, of
• Te lage toevoerluchttemperatuur

U activeert de luchtreductiefunctie door dipswitch 4 op de hoofdregeling op ON te zetten.

2.4.1 Bescherming tegen ijsvorming in de tegenstroomwarmtewisselaar
De functie is gebaseerd op temperatuurmetingen op een uniek punt in de wisselaar in 
combinatie met een ingestelde waarde (menu 7.5).

Voorbeeld: • Voorverwarmingselementen (toebehoren) aangesloten (PHCE-dipswitch op ON)
• Air-reduction-dipswitch op ON

In het voorbeeld geldt:
• Gebalanceerde werking ingesteld op 95 (menu 6.3)
• Maximale onbalans ingesteld op 20% (menu 7.4)

NB Als er geen voorverwarmingselement is gemonteerd, worden tijdstip B en C overgeslagen.

2.4 Temperatuurregeling met luchtreductiefunctie (air reduction)

Tijd Beschrijving
A • Constant ventilatieniveau, hier ca. 80%. 

• Gebalanceerde werking met verhouding 95 tussen toevoerlucht en 
retourlucht

B • De temperatuursensor meldt het risico op ijsvorming in de wisselaar en het 
verwarmingselement wordt gestart.

C • Het vermogen van het verwarmingelement wordt verhoogd naar 100%.
• Omdat het voorverwarmingselement niet in staat is de toevoerlucht 

voldoende op te warmen, wordt begonnen met het afbouwen van het 
toevoerluchtvolume in een poging om de temperatuur in de wisselaar in 
stand te houden.

D • Het toevoerluchtvolume wordt verder gereduceerd om ijsvorming tegen te gaan. 
• Als het toevoerluchtvolume zoveel is gereduceerd dat de maximale 

onbalans (in dit geval 20%) is bereikt, worden beide luchtvolumes tegelijk 
gereduceerd.

E • Het toevoer- en retourluchtvolume worden gereduceerd voor minimale 
ventilatie.

• Het voorverwarmingselement wordt uitgezet.
• De unit blijft 3 minuten nalopen en wordt dan uitgeschakeld.
• De EXpert-regeling meldt een fout en Err5 wordt weergegeven op het 

bedieningspaneel.
• Er wordt na 3 uur automatisch geprobeerd de unit opnieuw te starten.
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2.4.2 Lage toevoerluchttemperatuur
Voorbeeld: • Comfortverwarmingselementen (toebehoren) aangesloten (CHCE-dipswitch op 

ON)
• Air-reduction-dipswitch op ON

In het voorbeeld geldt:
• Gebalanceerde werking ingesteld op 95 (menu 6.3)
• Maximale onbalans ingesteld op 20% (menu 7.4)

Kanaal- 
verwarmings-
elementen  
(Duct Heat)

Als het comfortverwarmingselement (CHCE) alleen niet in staat is de toevoerlucht 
voldoende op te warmen, kan er een extern kanaalverwarmingselement (Duct Heat) in 
het toevoerluchtkanaal worden gemonteerd. 

U activeert de duct-heatfunctie door dipswitch 7 op de hoofdregeling op ON te zetten.

NB De Duct Heat-dipswitch kan daarnaast ook worden gebruikt als reductie van het 
toevoerluchtvolume bij lage temperatuur niet gewenst is, maar een reductie bij 
beginnende ijsvorming in de wisselaar wel acceptabel is. Dit wordt verder besproken in 
paragraaf 2.4.3.

Tijd Beschrijving
A • Constant ventilatieniveau, hier ca. 80%. 

• Gebalanceerde werking op 95 tussen toevoerlucht en retourlucht
B • Er wordt een behoefte aan warmte gemeld en het 

verwarmingselement wordt gestart.
C • Het vermogen van het verwarmingselement wordt verhoogd naar 

100%.
• Omdat het verwarmingselement niet in staat is de toevoerlucht 

voldoende op te warmen, wordt begonnen met het afbouwen van 
het toevoerluchtvolume (onbalans) in een poging om de 
temperatuur in stand te houden.

D • Het toevoerluchtvolume wordt verder gereduceerd en wordt 
gestabiliseerd als de comforttemperatuur de ingestelde waarde 
heeft bereikt.
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2.4.3 Keuze van functionaliteit voor de luchtreductiefunctie
Met de twee dipswitches, Air Reduction (4) en Duct Heat (7), kunt u de functionaliteit 
van de unit kiezen bij bescherming tegen ijsvorming in de wisselaar (Tice), en bij een 
lage toevoerluchttemperatuur (TE22), en wel op de volgende manier:

• Onbalans: Alleen reductie van toevoerlucht
• Reductie: Reductie van toevoerlucht en retourlucht

Hieronder ziet u de functie van externe regeling van de luchtbehoefte in de vorm van een 
CO2-sensor of een vochtsensor (Extern control-dipswitch op ON). U ziet hoe het 
ventilatieniveau stijgt als gevolg van het gestegen CO2-volume t.o.v. de luchtvochtigheid

NB Als een externe regeling is aangesloten (  wordt weergegeven op het display), kunt 

u het ventilatieniveau niet handmatig regelen.

Met betrekking tot het inregelen van de VEX300 kan er behoefte zijn de maximale 
motorsnelheid (menu 6.1) of de balans (menu 6.3) te verminderen.

Gewenste functie bij..... Air-reduc-
tion wordt 
ingesteld op

Duct heat 
wordt inge-
steld op

...IJsvorming in 
de wisselaar

...Lage toevoerluchttemperatuur

Eerst onbalans, 
daarna reductie 

Geen onbalans, aansturing van kanaalverwarming ON ON
Onbalans ON OFF

Geen onbalans, 
alleen reductie 

Geen onbalans, aansturing van kanaalverwarming OFF ON
Geen onbalans OFF OFF

2.5 Externe regeling

2.6 Inregelen van het luchtdebiet
 18/24 



3002968-2007-07-05.fm Inbedrijfstelling en bediening
Functie De toevoerluchttemperatuur wordt gemeten in het toevoerluchtkanaal op ca. 1 meter 
van de unit (zie de montage- en installatiehandleiding voor de VEX300 paragraaf 3.3 
voor informatie over de montage van temperatuursensors). De regeling probeert de 
gewenste temperatuur in de toevoerlucht in stand te houden. Als de temperatuur niet in 
stand kan worden gehouden maar naar 3ºC onder de ingestelde waarde zakt, treedt de 
luchtreductie in werking, op voorwaarde dat deze functie actief is (zie paragraaf 2.4).

Wijzigen van 
parameters

• Het temperatuurverschil van 3ºC kan worden gewijzigd in menu 7.3. 
• De maximale onbalans kan worden gewijzigd in menu 7.4.
• U kunt de luchtreductie uitschakelen door dipswitch 4 op OFF te zetten. 

NB: Een eventueel gemonteerd voorverwarmingselement (PHCE) kan uitsluitend worden 
gebruikt voor bescherming tegen ijsvorming en niet voor het in stand houden van de 
gewenste toevoerluchttemperatuur.

2.7 Inregelen van de toevoerluchttemperatuur
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3.Fouten opsporen

Er zijn 2 soorten meldingen:

3.1.1 Foutenlijst

* Alle motoren in de VEX300-serie hebben een ingebouwde beveiliging, waardoor de motor 
bij alle fouten wordt uitgeschakeld. Fouten worden niet gemeld op het bedieningspaneel. 
Reset het oververhittingsalarm door de voedingsspanning van de unit uit en aan te 
schakelen. 

3.1 Fouten tijdens de bedrijf

Type Voor het overzicht, zie... Het display geeft 
aan...

Fout Onderstaande schema
 

(knippert)
Informatie paragraaf 1.1 "Opbouw van het 

bedieningspaneel", pagina 3, en de 
verklaring van het weergegeven symbool

Werkingsbeeld + 
symbool

Display knippert Type fout Actie...

Err1 Fout in 
afblaasluchtmotor

De unit stopt*.

Err2 Fout in 
toevoerluchtmotor

De unit stopt*.

Err3 Oververhit 
voorverwarmings-
element

• Verwarmingselementen worden uitgezet.
• Naloop van 3 minuten.
• U herstelt de fout handmatig met de RESET-toets op 

de hoofdregeling in de aansluitkast (zie paragraaf 4.3.1 
in de montage- en installatiehandleiding voor de 
VEX300).

Err4 Oververhit 
naverwarmings-
element

• Verwarmingselementen worden uitgezet.
• Naloop van 3 minuten.
• U stelt de fout handmatig af met de RESET-toets op de 

hoofdregeling in de aansluitkast (zie paragraaf 4.3.1 in 
de montage- en installatiehandleiding voor de VEX300).

Err5 IJsvorming • De unit is gestopt. 
• Stop de unit en schakel deze uit via het 

bedieningspaneel.
• Anders wordt na 3 uur automatisch geprobeerd de unit 

opnieuw te starten.
Err6 Fout in 

temperatuursensor
De unit stopt. 

• Onderzoek of de sensor is kortgesloten of uitgevallen.
• Onderzoek of de stekkerverbinding naar de 

hoofdregeling defect is.
Err7 Brandthermostaat 

geactiveerd
De unit stopt of draait op volle snelheid, afhankelijk van de 
instelling van dipswitch 3 (OFF of ON).

Err9 Communicatiefout De unit draait door, maar kan niet worden ingesteld. 
Controleer aansluitingen en stekkers.
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Als er algemene problemen zijn die betrekking hebben op het opstarten of de werking 
van de unit, kijkt u of het probleem voorkomt in de onderstaande lijst.

3.2 Oorzaken en verhelpen

Probleem De oorzaak is mogelijk...

Koude toevoerlucht • Temperatuursensor in toevoerluchtkanaal is niet 
goed gemonteerd.

• By-pass defect (geblokkeerd of uitgevallen).
• Comfortverwarmingselement defect (indien 

gemonteerd) of uitgeschakeld via de dipswitch.
• �t is te hoog (menu 7.3).
• Luchtreductie is uitgeschakeld (dipswitch 4 op de 

hoofdregeling)
• Max. luchtreductie te laag (menu 7.4).

Laag luchtvolume • Vervuild filter.
• Klep in kanaal is gesloten of gedeeltelijk gesloten 

(indien gemonteerd).
• Max. motorspanning te laag (menu 6.1).
• Balans onjuist (menu 6.3).
• Luchtvolume gereduceerd wegens lage 

toevoerluchttemperatuur (menu 7.3).
• Luchtvolume gereduceerd wegens ijs in de wisselaar 

(ijskristal knippert op het display).
• Wisselaar bevroren (zie onder volgende probleem).

Wisselaar bevroren • Tice in menu 7.5 is ingesteld op een te lage waarde.
• De temperatuursensor voor ijsdetectie is niet goed 

geplaatst.

Warme toevoerlucht • Temperatuursensor in toevoerluchtkanaal is niet 
goed gemonteerd.

• By-pass defect (geblokkeerd of uitgevallen).

De unit start, maar stopt 
weer

• Te koude buitenlucht.
• Voorverwarmingselement defect (indien gemonteerd) 

of uitgeschakeld via de dipswitch.
• Ruimtetemperatuur zeer laag.
• Klokprogramma overstuurt handmatige instelling.

Ventilatieniveau wordt 
gewijzigd door unit

• Klokprogramma overstuurt handmatige instelling.

Display uit • Stroomvoorziening naar de unit onderbroken.
• Kabel naar bedieningspaneel zit los.

Geen lucht van unit • Unit uitgeschakeld door externe regeling
( wordt weergegeven op display).

• Unit uitgeschakeld door externe ON/OFF
( wordt weergegeven op display).

• Unit uitgeschakeld door klok ( wordt 
weergegeven op display).

• Motor is gestopt. Als er slechts één motor is gestopt, 
controleert u of de motor is geblokkeerd of dat de 
stekkerverbinding naar de regeling defect is.
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1. EU Verklaring van overeenstemming

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76

DK-5550 Langeskov
DENEMARKEN

verklaart hierbij op eigen verantwoording dat het navolgende product:

VEX300

dat onder deze verklaring valt, in overeenstemming is met de volgende normen:

EN 60 335-1, EN 60 335-2-30, EN 60 335-2-80, DS/EN 292-1, DS/EN 292-2, 
EN6100-6-2, EN 6100-6-3, VDI 6022

vlg. de bepalingen in de richtlijn:

Machinerichtlijn:

98/37/EF/-EEC/-EWG/-CEE

Laagspanningsrichtlijn:

73/23

EMC richtlijn:

89/336, 92/31

Langeskov, 14.08.2006

Peter Hermansen

Algemeen directeur
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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 9178-0
Fax: +49 6721 9178-99
info@exhausto.de
www.exhausto.de

EXHAUSTO NORGE A/S
Lilleakerveien 4
N-0283  Oslo
Tel.: +47 2412 4200
Fax: +47 2412 4201
post@exhausto.no
www.exhausto.no

EXHAUSTO Ltd.
Unit 3 Lancaster Court 
Coronation Road
Cressex Business Park
High Wycombe HP12 3TD
Tel.: +44 1494 465166
Fax: +44 1494 465163
info@exhausto.co.uk
www.exhausto.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

Tempcold Oy 
Sähkötie 8
PL 233
SF-01511 Vantaa
Tel.: +358 201334130
Fax: +358 201334140 
panu.lammi@tempcold.fi
www.tempcold.fi

Carl Steiner HWI GmbH & Co KG
Bäckerfeldstrasse 15-17
A-4050  Traun
Tel.: +43 7229 51021 0 
Fax: +43 7229 51021 1333
lueftung@steiner-hwi.at
www.steiner-hwi.at

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
Vesturhrauni 3
IS-210 Gardabæ
Tel.: +354 530 3400 
Fax: +354 530 3401
limtrevirnet@limtrevirnet.is
www.limtrevirnet.is
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