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Algemeen

VEX308 - Gedecentraliseerde ventilatie voor scholen, instellingen en kantoren

Een gedecentraliseerde ventilatie-unit is een simpele en overzichtelijke oplossing waar alle betrokkenen baat bij hebben. Men
hoeft dan bijvoorbeeld geen speciale ventilatiekanalen te monteren. Financieel is het ook aantrekkelijk aangezien men niet
alle units tegelijkertijd hoeft te installeren.

VEX308 waarborgt:
- Snelle en goedkope installatie
- hoog thermisch rendement
- Eenvoudig in gebruik, is ingesteld in de fabriek
- Mogelijkheid tot centrale supervisie van meerdere units
- Waarborgt een constant gezond binnenklimaat, met gefiltende lucht
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Gedeeltelijk ingebouwde montage

Installatie in systeemplafond

De VEX308 is beschikbaar in een uitvoering die klaar is voor gedeeltelijk geïntegreerde installatie in systeemplafonds. Dit is
een compacte installatie die grotendeels aan het zicht onttrokken is.
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Maak uw eigen ontwerp

Pas de VEX308 aan aan de ruimte waarin hij geïnstalleerd moet worden.

De VEX308 wordt standaard geleverd met witgelakte sierpanelen, deur en sierstrippen, maar is leverbaar in vele
verschillende uitvoeringen. De VEX308 is beschikbaar met sierstrippen en een witte, aluzink- of grafietgrijze deur en
sierstrippen in 7 verschillende kleuren.
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Unieke vorstbeveiliging

VEX308 met bypass-ontdooiing

In een tegenstroomwisselaar met hoog rendement kan ijsvorming ontstaan als de afvoerlucht vochtig is en het buiten vriest.
Bij de VEX308 is dit opgelost doordat de toevoerlucht bij risico van ijsvorming gedeeltelijk voorbij de wisselaar en rechtstreeks
naar de naverwarmer geleid kan worden.

Installatie van een naverwarming wordt daarom aanbevolen.

De bypass-ontdooiing werkt als volgt:

Bij normaal gebruik wordt de lucht door de warmtewisselaars geleid (VEX308 van onderen gezien).
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Bij bypass-ontdooiing wordt de lucht via een bypass in het midden van de unit gedeeltelijk voorbij de warmtewisselaars
geleid. Zo wordt ijsvorming in de warmtewisselaars voorkomen (VEX308 van onderen gezien).
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Plaatsing

Eén unit – twee installatie-opties

Indien niet anders afgesproken, wordt de VEX308 geleverd met aansluitingen achterop de unit die bedoeld zijn voor installatie
aan de wand.

Als aansluiting aan het plafond gewenst is, kunnen de aansluitingen vrij simpel naar de bovenkant van de unit worden
verplaatst. Dit doet u door de aansluitungen en afdekplaten van de achterkant over te zetten naar de bovenkant. Tegelijkertijd
wordt de afblaasventilator gekeerd en wordt in de afblaaslucht eventueel een motorklep geïnstalleerd.

Plaatsing van de VEX308

Bij het plannen van een VEX308-oplossing dient men rekening te houden met de vorm van de ruimte om een optimale
plaatsing van de unit te realiseren.

In vierkante ruimten met wanden die (vrijwel) even lang zijn, kan de VEX308 overal worden geplaatst, maar bij voorkeur
midden aan de wand. In kleine ruimten dient plaatsing aan de lange zijden te worden voorkomen om een goede circulatie van
de ventilatielucht te waarborgen.
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Pakketoplossingen

Pakketoplossingen voor optimaal en energiebesparend gebruik

De VEX308 kan in de fabriek zo ingesteld worden dat hij alleen werkt als het nodig is, afgestemd op de vraag in de ruimte.

Er is geen bedieningspaneel in de ruimte en dus ook geen risico dat leerlingen of leerkrachten de unit verkeerd bedienen.

Pakketoplossing voor openbare ruimten

– zoals leslokalen, verblijfsruimten of kantoren.

De PIR-sensor start de unit bij beweging in de ruimte. 
De ingebouwde CO2-sensor regelt de ventilatie aan de hand van het CO2-gehalte in het lokaal.

Ingebouwde PIR-sensor

Info-LED-statuslampje

Ingebouwde CO2-sensor

Geprogrammeerd in de fabriek

 

Pakketoplossing voor ruimten met vochtbelasting

– zoals kleedkamers, trainingslokalen of toiletten.

De PIR-sensor start de unit bij beweging in de ruimte.
De ingebouwde RH-sensor regelt de ventilatie aan de hand van de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte.

Ingebouwde PIR-sensor

Info-LED-statuslampje

Ingebouwde RH-sensor

Geprogrammeerd in de fabriek
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Constructie

VEX308, constructie

De kast heeft een gedegen constructie van aluzink, AZ185, klasse C4. De geluidsabsorberende isolatie maakt dat de
ventilatie-unit bijzonder geluidsarm is en zonder problemen in alle soorten ruimten geïnstalleerd kan worden.

Zeer effectieve tegenstroomwisselaars met een hoog thermisch rendement zorgen voor een goed binnenklimaat bij een laag
energieverbruik,

Zuinige EC-motoren en een goede regeling met behulp van het automatische regelsysteem EXact2 zorgen voor een gering
energieverbruik.

Werkingsschema, VEX308 met waterverwarmingselement (HCW)
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Automatisch regelsysteem

Regel de ventilatie met EXact2
Supervisie via webserver

De VEX308 wordt geleverd met het automatische regelsysteem EXact2. Voor deze regeltechniek is een webserveroplossing
beschikbaar, waarbij een aantal units centraal kan worden bewaakt, bijv. vanuit het kantoor van de conciërge.

Het is zo mogelijk om een goed overzicht te behouden over de werking van de units. De webserveroplossing biedt hierbij
uitgebreide regelmogelijkheden.

 

Controle met HMI-bedieningspaneel

De voorgeprogrammeerde automatische EXact2-besturing waarborgt de optimale functionaliteit van de VEX308. U kunt een
los HMI-bedieningspaneel bestellen voor aansluting op de VEX308 met een servicekabel. Met het HMI-bedieningspaneel kan
de werking van de unit worden gecontroleerd en kunnen een aantal aanvullende instellingen worden verricht. Met één
bedieningspaneel kunnen meerdere VEX308-units worden bediend.
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EcoDesign

EcoDesign - EU-eisen wat betreft documentatie, energieverbruik en markering voor ventilatie-installaties.

 

 

Algemene informatie

We hebben een samenvatting samengesteld van de EcoDesign-richtlijnen. Lees meer over EcoDesign
onder Institute.

Ecodesign-data

U vindt een link naar de EcoDesign-gegevens voor de specifieke VEX-grootte onder het product en onder Downloaden, waar
we de EcoDesign-gegevens hebben ondergebracht onder de EU-/ECO-verklaringen.

Opgelet:

Denk eraan dat de waarden in de verklaringen berekend zijn voor een specifiek werkingspunt.

Zie voor andere werkingspunten onze berekeningsprogramma's , waar u kunt nagaan of de gewenste unit voldoet aan de
eisen van uw werkingspunt en u ook de bijbehorende EcoDesign-gegevens kunt vinden.
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VEX308

 

Technische gegevens

VEX308

Gegevens unit

Min. luchtdebiet 150 m3/h

Max. luchtdebiet
- standaardunit
- gedeeltelijk geïntegreerde unit

850 m3/h
800 m3/h

Opgenomen vermogen met en zonder waterverwarmingselement 2,5 A - 575 W
Opgenomen vermogen met elektrisch verwarmingselement 12,9 A - 2975 W
Maximum zekering 16 A 
Stroomvoorziening 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz 
Max. lekstroom        6 mA 

Gewicht incl. waterverwarmingselement HW308SE
- standaardunit
- gedeeltelijk geïntegreerde unit

185 kg 
203 kg

Kanaalaansluiting Ø 315 mm 
 HW, Aansluitmaat 2 x DN15 (½")
Modulerende bypass Ja 
Filterklasse afvoerlucht M5 
Filterklasse toevoerlucht F7 
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Capaciteitscurven

VEX308

1: Standaardunit
2: Gedeeltelijk geïntegreerde unit

Uitgangspunten voor capaciteitsdiagram:
Installatiedrukval van 45 Pa bij 850 m3/u).

Opgenomen vermogen voor de VEX:
P1(W) = SFP (J/m3) x qv[m3/s].

Voor een berekening aan de hand van uw omstandigheden verwijzen wij naar ons berekeningsprogramma VEX308-Selector .
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Thermisch rendement

VEX308

 

Rendement met condensatie:
Afvoerlucht = 20°C/55 RH - buitenlucht = -10°C/50 RH.
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht = 1,0
Rendement zonder condensatie met onbalans:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH - buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht = 0,8
Rendement zonder condensatie volgens EN308:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH - buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht = 1,0

 

Het thermisch rendement voor de VEX-units wordt weergegeven bij verschillende volumestromingen, berekend als:

Toevoerlucht
= 0,8 en 1,0

Afvoerlucht
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Geluidsgegevens

VEX308

- Uitgangspunten voor geluidsmetingen:

Lp(A)ref = geluidsdrukniveau in referentieruimte met nagalmtijd T = 0,6 s.

Voor de berekening van geluidsgegevens verwijzen wij naar ons berekeningsprogramma VEX308-Selector.
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Doelschema

VEX308

Standaardunit

Gedeeltelijk geïntegreerde unit

Vereiste ruimte

Met het oog op het functioneren en onderhoud van de VEX308 dient er een vrije ruimte te zijn rondom de unit.

De VEX308 mag niet dichter bij de wand of inventaris worden geplaatst dan 500 mm aan weerszijden en er moet een vrije
ruimte zijn onder de unit van 850 mm om onderhoud mogelijk te maken.

 

Bij het installeren van een gedeeltelijk geïntegreerde unit dient vrije toegang tot de kast met het automatische regelsysteem
gewaarborgd te worden.
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Toebehoren

VEX308

Een kant-en-klare pakketoplossing is beschikbaar, maar het is ook mogelijk om de VEX308 af te stemmen op de specifieke
behoeften van uw project.

Neem contact op met EXHAUSTO voor wensen die hier niet worden vermeld.

Artikelnr. Beschrijving

HW308SE Ingebouwde waterverwarmer, SMALL incl. MVM-motorklep en LSR308-afsluitklep
HW308LE Ingebouwde waterverwarmer, LARGE incl. MVM-motorklep en LSR308-afsluitklep
HE308SE Ingebouwde elektrische waterverwarmer, SMALL 2,4 kW
CONPUMP Condenswaterpomp
LSR308 Afsluitklep met veerteruggang (vereist bij waterverwarmingselement)
LS31524 Een afsluitklep (Ø315 mm) wordt toegepast bij loodrechte afblaasvoorziening
YGC315ALU Rooster voor buitenmuur (Ø315 mm) van aluminium
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Luchtsnelheid

VEX308

De tekening toont waar de luchtsnelheid is teruggelopen tot ca. 0,2 m/s (L0,2) bij verschillende luchtdebieten.
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PIR-sensor

VEX308

De tekening toont het bereik van de PIR-sensor
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