
Uiterst compact ontwerp en optimale 
energieprestaties - dat zijn de kenmer-
kende eigenschappen van onze nieuwe 
serie WTW-units met bovenaansluitingen

VEX300T
Nieuwe serie warmteterug-
winunits voor optimaal  
binnenklimaat 

  VEX350T: 400-3900 m3/h

  VEX340T: 300-2650 m3/h

  VEX330T: 250-2250 m3/h

  VEX320T: 200-1390 m3/h

  VEX310T:   90-  620 m3/h

www.exhausto.nl



VEX300T
COMPACTE WARMTETERUGWINUNIT 
MET BOVENAANSLUITINGEN
De VEX300T is een uiterst compacte WTW-unit voorzien van 4 
bovenaansluitingen. Een op de bovenkant aangesloten unit is  
zeer ruimtebesparend, omdat alle kanalen aan de bovenzijde - 
worden aangesloten en omdat de unit is gebouwd met geïnte-
greerde verwarmings- of koelelementen.

COMPACTE CONSTRUCTIE
Het compacte ontwerp is het belangrijkste kenmerk van de VEX300T-constructie: 

De unit neemt weinig vloerruimte in beslag en heeft geen zijaansluitingen, zodat hij 
eenvoudig kan worden geïnstalleerd, zelfs waar de ruimte beperkt is. De enige ruimte  
die nodig is, is voor installatie- en onderhoudstoegang aan de voorkant van de unit.

Alle koel- of verwarmingselementen zijn in de unit geïntegreerd, zodat ze geen ruimte in 
de kanalen in beslag nemen. De VEX300T heeft ronde aansluitingen  
(standaardafmetingen), waardoor dure verbindingsstukken  
tijdens de installatie niet nodig zijn. 

Uiteraard kunnen de apparaten door een  
normale deuropening (900 mm) 
worden getransporteerd.  
Bovendien kunnen alle  
units worden  
geleverd in een  
SPLIT-uitvoering.



EENVOUDIGE TOEGANG
De unit is ontworpen voor eenvoudige service  
 en onderhoud. Alle service en onderhoudswerk-
zaamheden worden uitgevoerd via de deur aan de 
voorzijde van de VEX300T. 

VOORFILTRATIE 
Er is veel aandacht besteed aan het aanpassen  
van het binnenklimaat op basis van de deeltjes  
in de buitenlucht. De VEX300T is ontworpen  
met paneelfilters. Nieuw zijn de mogelijkheden 
voor voorfiltratie van de buitenlucht met het oog 
op een betere filtratie en lagere bedrijfskosten, 
conform ISO 16890 en DS/EN 16798-3.

INSTALLATIE
• Alle aansluitingen aan de bovenkant en voorkant   
• Standaard aansluitmaten
• Uitsluitend geïntegreerde elementen  
• Wateraansluitingen aan de bovenkant 
• Condensafvoer aan de voorzijde

PERIODIEK ONDERHOUD
• Alle regelsystemen op één plaats  
• Eenvoudig te reinigen
•  Eenvoudig verwijderen van ventilator/motoren  
• Eenvoudig verwijderen van warmtewisselaar
•  Filters in filterrails met borstelinzet voor eenvoudig  

verwijderen en vervangen
• Borstelinzetstukken ter voorkoming van lekkage

LAGE BEDRIJFSKOSTEN
•  Tegenstroomwarmtewisselaar - hoog 

warmteterugwinrendement
• Laag energieverbruik 

STANDAARD KANAALAANSLUITINGEN

•  Geen dure verloopstukken

LAAG GELUIDSNIVEAU

SELECTIESOFTWARE

EXCLUSIEVE ACCESSOIRES
• Waterverwarmingselement (HW - 2 afmetingen)
• Elektrisch verwarmingselement (HE - 2 afmetingen)
• Koelelement (CW - 2 afmetingen)
• Koel-/verwarmingselement (DX - 1 afmetingen)

Meer informatie vindt u op: www.exhausto.nl

EENVOUDIGE INSTALLATIE 
EN PERIODIEK ONDERHOUD
'EÉN AANSLUITPUNT'



VEX300T
ENERGIEBESPARENDE OPLOSSING  
VOOR GEZOND BINNENKLIMAAT
Met een laag energieverbruik en een hoog warmteterugwinrendement  
(tot 94%), hoeft uw portemonnee noch het milieu te lijden. Gescheiden 
luchtstromen beschermen tegen geur- en vochtoverdracht en zorgen voor  
een gezond binnenklimaat. Met de VEX300T is ons programma van  
compacte warmteterugwinunits compleet!

COMPLEET TEGENSTROOMASSORTIMENT
Met de VEX300T-serie kunnen we met een gerust hart zeggen 
dat ons compacte assortiment compleet is. Met de drie sterke 
VEX-series, allemaal met een compact ontwerp, optimale 
energieprestaties en geavanceerde systemen voor optimale 
regeling, hebben we nu een assortiment van topklasse.

VEX300
De VEX300-serie bestaat nu uit zo'n 20 luchtbehandelings- 
units met tegenstroomwarmtewisselaar en luchtstromen tot  
9.200 m3/h (7.350 m3/h conform ErP 2018), alle ontwikkeld met 
speciale aandacht voor een compact ontwerp. Alle units*) 
kunnen door een gewone deuropening (900 mm) worden 
getransporteerd en zijn daarom bijzonder geschikt voor plaatsen 
waar de ruimte en de toegangsmogelijkheden beperkt zijn en 
waar elke vierkante meter moet worden benut. 

Naast horizontale units hebben we ook plafond-units voor 
montage in/onder plafonds, en de meeste units kunnen ook 
worden geleverd voor installatie buiten

Meer informatie vindt u op: www.exhausto.nl/VEX300

*) VEX370 uitsluitend in SPLIT-uitvoering
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VEX Hoogte (A)* Breedte (B) Lengte (C) Aansluiting (mm) Gewicht

VEX310T 1215  754 1200 250 157

VEX320T 1215 1024 1200 315 204

VEX330T 1474 1092 1500 315 265

VEX340T  1775 1092 1900 400 345

VEX350T 1825 1149 2400 500 415

* Indien geïnstalleerd op een montageframe + 105-135 mm



VEX300T
ENERGIEBESPARENDE OPLOSSING  
VOOR GEZOND BINNENKLIMAAT CERTIFICERINGEN

Bij het kiezen van een product is het belangrijk dat  
u als klant erop kunt vertrouwen dat de verstrekte gegevens 
juist zijn. De VEX300T-serie is gecertificeerd  
voor gegarandeerde prestaties:

Eurovent-certificering

•  D1 (M) - Doorbuigingsklasse van de kast

• L1 (M) - Lekkage bij -400 en +700 Pa

• F9 (M) - Bypass-lekkage filter

• T2 (M) - Isolatieklasse - Thermische transmissie

• TB3 (M) - Thermische onderbrekingsfactor

RLT
De VEX300T is RLT-gecertificeerd en als onderdeel van het 
certificeringsproces worden de gegevens in EXselect geverifi-
eerd. De certificering is van toepassing op units met een 
luchtstroom hoger dan 1000 m3/h.

VDI6022
De VEX300T is ontwikkeld in overeenstemming conform de 
Duitse hygiënenorm VDI6022.

• Goede toegankelijkheid voor reiniging en onderhoud

• Geen scherpe randen

•  De condensbak loopt in alle richtingen af naar de afvoer

GEGARANDEERDE 
PRESTATIES
EUROVENT - VDI – RLT

EENVOUDIGE BEDIENING
GEAVANCEERDE 
OPTIES

REGELTECHNIEK EXACT2
Achter het eenvoudige bedieningspaneel zorgt het 
geavanceerde EXact2-regelsysteem voor een optimale 
bedrijfsefficiëntie. Het regelsysteem is eenvoudig aan te 
passen aan het dagelijkse ritme van de gebruikersloca-
tie, bijvoorbeeld school, kantoor, hotel of thuis.

KENMERKEN VAN DE REGELTECHNIEK 

EXACT2

• Eenvoudige bediening

•  Drie gebruikersmodi, waarvan er twee toegangscodes 

vereisen (technicus en specialist)

•  Verscheidene binnenklimaatniveaus, met opties zoals 

ventilatie op afroep via de geïntegreerde weekklok

•  Zie nog meer geselecteerde functies in het functie-

overzicht op www.exhausto.nl

VEX100CF
De VEX100CF-serie is de juiste keuze als u een compact ontwerp 
met volledige flexibiliteit wilt combineren. De VEX100CF heeft 
ook een tegenstroomwarmtewisselaar en bestrijkt luchtstromen 
tot 8.120 m3/h (5.300 m3/h conform ErP 2018). 
 
Met flexibele aansluitingen, een optie voor zowel horizontaal als 
verticaal ontwerp en een uitvoering voor buiten, biedt de 
VEX100CF volledige 
vrijheid om de unit  
aan te passen aan de  
locatie in kwestie. 

Meer informatie vindt u op: www.exhausto.nl/VEX100CF

SPLIT
– Geen enkel toegangstraject is te krap
Al onze compacte apparaten kunnen ook als SPLIT-oplossing 
worden geleverd, zodat de unit naar projecten met zeer smalle 
toegangswegen kan worden getransporteerd. 

Bij een SPLIT-oplossing wordt de unit in delen geleverd of is 
voorbereid voor scheiding op de plaats van installatie. Er worden 
uitgebreide montagehandleidingen meegeleverd - EXHAUSTO 
biedt ook montage door geautoriseerd vakpersoneel aan.

Meer informatie vindt u op: www.exhausto.nl/split



ISO 16890, de nieuwe filternorm, en DS/EN 16798-3 zijn speciaal 
gericht op een beter binnenklimaat, aangepast aan de deeltjes  
in de buitenlucht.

VEX300T
MET VOORFILTRATIE
VOOR OPTIMAAL BINNENKLIMAAT

ODA 

(Out Door Air - BUITENLUCHT)
In stedelijke gebieden valt de kwaliteit van 
de buitenlucht (ODA) meestal binnen de 
klassen 1 en 2. Om de kwaliteit van de 
toegevoerde lucht te garanderen, is 
voorfiltratie dus noodzakelijk.

 

BINNENKLIMAAT 
Voorfiltratie geeft een extra 
filtratie van de buitenlucht 
voordat de lucht wordt binnenge-
blazen. Dit zorgt ervoor dat zelfs 
kleine vervuilende deeltjes 
worden uitgefilterd - wat zorgt 
voor een optimaal binnenklimaat 
en tevens de levensduur van de 
filters in de luchtbehandelingsunit 
verlengt.

Categorie Beschrijving

ODA1
Schone lucht die slechts tijdelijk 
vervuild is (bijv. door pollen)

ODA2
Buitenlucht met hoge concen-
traties fijnstof en/of verontreini-
gende gassen

ODA3

Buitenlucht die vervuild is met 
zeer hoge concentraties fijnstof 
en/of gasvormige verontreini-
gingen

Voorfilter
• Grof 65% - (G4)

• ePM10 65% - (M5)

• ePM1 55% - (F7)

Afvoerluchtfilter
• Grof 65% - (G4)

• ePM10 65% - (M5)

• ePM1 55% - (F7)

Toevoerluchtfilter
• ePM10 65% - (M5)

• ePM1 55% - (F7)

• ePM1 80% - (F9)



VEX300T
MET VOORFILTRATIE
VOOR OPTIMAAL BINNENKLIMAAT

Categorie Beschrijving

SUP1
Toevoerlucht met zeer lage concentraties 
fijnstof en/of gassen

SUP2
Toevoerlucht met lage concentraties 
fijnstof en/of gassen

SUP3
Toevoerlucht met middelhoge concen-
traties fijnstof en/of gassen

SUP4
Toevoerlucht met hoge concentraties 
fijnstof en/of gassen

SUP5
Toevoerlucht met zeer hoge concentraties 
fijnstof en/of gassen

SUP (toevoerlucht)  
Na vaststelling van de buitenluchtkwaliteit (ODA) en de 
gewenste toevoerluchtkwaliteit (SUP) toont onderstaande 
tabel welke eisen gesteld moeten worden aan de filtratieca-
paciteit van deeltjes (PM) met een grootte kleiner dan 
respectievelijk 1,0m, 2,5m of 10m.

Gewenste kwaliteit van toevoerlucht

Uw binnenklimaat is onze 
prioriteit
De sleutel tot een goed binnenklimaat
In onze ambitie om het energieverbruik terug te dringen, 
worden gebouwen steeds luchtdichter. Maar wat goed is 
voor het energieverbruik kan slecht zijn voor het binnen-
klimaat. De luchtdichte constructie maakt het moeilijk 
om vocht af te voeren, en de vochtigheid zorgt voor goe-
de groeiomstandigheden voor schimmel. Schimmel is 
niet alleen schadelijk voor het gebouw zelf, maar leidt 
ook tot een ongezond binnenklimaat wat van invloed is 
op onze gezondheid en ons welzijn.

Tegelijkertijd worden we, met name in steden en indus-
triegebieden, steeds meer geconfronteerd met een ver-
ontreinigd milieu buitenshuis. Dit buitenmilieu heeft een 
indirecte invloed op het binnenmilieu, omdat met de 
toegevoerde lucht vervuilende deeltjes in het gebouw 
worden gebracht.

Met de VEX300T-serie introduceren we daarom een op-
tie voor voorfiltratie - een extra filtratie van de buiten-
lucht om de overdracht van schadelijke deeltjes tot een 
minimum te beperken voordat de lucht het gebouw in 
wordt geleid. 

Dit is hoe deeltjes (PM) ons beïnvloeden:

Nieuwe filternorm ISO16 890

• Test uitgevoerd met 0,3–10 µm-deeltjes
•  De classificatie is gebaseerd op de resultaten voor de 

deeltjes grootten PM1, PM2,5 en PM10

•  De statische elektriciteit in het filter wordt tijdens de 
test afgevoerd 

•  Stofbelading aan de hand van ISO 'fijnstof' om de  
drukval te vinden

Grootte PM ~ 10m
Grove deeltjes

Bovenste 
luchtwegen

Grootte PM ~ 2,5m
Fijnstof

Onderste 
luchtwegen

Grootte PM ~ 1m
Inhaleerbare deeltjes

Alveolen

Grootte PM ~ 0,1m
Ultrafijne deeltjes
Bloedsomloop
gehele lichaam

GIDS  
VOOR HET KIEZEN  
 VAN FILTERS

Op basis van de veronderstelde buitenluchtkwaliteit (ODA) en 
de gewenste toevoerluchtkwaliteit (SUP) hebben we het een-
voudig gemaakt om in de onderstaande tabellen het juiste fil-
ter te kiezen.

Buitenluchtkwaliteit - ODA

Categorie PM2,5 PM10

ODA1  10  20

ODA2  15  30

ODA3  15  30

Gewenste toevoerluchtkwaliteit - SUP

SUP1* 
PM2,5  2,5 

PM10  5

SUP2* 
PM2,5  5 
PM10  10

SUP3** 
PM2,5  7,5 
PM10  15

SUP4 
PM2,5  10 
PM10  20

SUP5 
PM2,5  15 
PM10  30

Categorie ePM1 ePM1 ePM2,5 ePM2,5 ePM10

ODA1 60% 50% 60% 60% 50%

ODA2 80% 70% 70% 80% 60%

ODA3 90% 80% 80% 90% 80%

*  De minimumeis voor filter PM1 50% verwijst naar de laatste filterstap.

**  De minimumeis voor filter PM2.5 50% verwijst naar de laatste 

filterstap.



COMFORTVENTILATIE
VOOR ALLE DOELEINDEN

COMPACTE UNITS MODULAIRE UNITS
De VEX100CF  is een doorontwikkeling 
van de bekende VEX100-serie - alleen met 
tegenstroomwisselaar, die voldoet aan 
de aangescherpte eisen in Ecodesign van 
januari 2018. De 4 bouwgrooten dekken 
een bereik van 250 tot 8.120 m3/h.

Luchtstroom tot: 8.120 m3/h
Warmteterugwinrendement tot: 

90%

De VEX4000-serie bestaat uit zeer  
energiezuinige modulaire luchtbehandelings- 
units met een rendement dat vaak boven de  
90% ligt. De units zijn compact en kunnen  
met een hoge mate van flexibiliteit geassem- 
bleerd worden. De vele mogelijke opties  
bieden grote vrijheid voor het aanpassen van  
individuele units, met luchthoeveelheden variërend  
van 1.050 tot 36.000 m3/h.

VEX4000
M O D U L A I R

OPGEBOUWDE UNITS

Luchtstroom tot: 36.000 m3/h
Warmteterugwinrendement tot: 

90%

De VEX5000 is een serie krachtige en 
energiezuinige luchtbehandelingsunits die 
compact zijn en met een hoge mate van 
flexibiliteit kunnen worden geassembleerd 
omdat ze bestaan uit modulaire 
ventilatiecomponenten. De VEX5000 biedt 
ventilatie voor elk doel en is ontworpen 
voor comfortventilatie, voor industriële 
installaties met luchtkwaliteitseisen en voor 
omgevingen met hoge milieueisen.

Luchtstroom tot: 54.000 m3/h
Warmteterugwinrendement tot: 

90%

De VEX200-gamma omvat compacte 
units voor warmteterugwinning met efficiënte 
roterende warmtewisselaars, die door hun 
lage energieverbruik economische prestaties 
garanderen. De units uit de serie leveren 
luchthoeveelheden van 200 tot 18.370 m3/h.

Luchtstroom tot: 18.370 m3/h
Warmteterugwinrendement tot: 

90%

De serie VEX300 omvat uiterst 
doelmatige en energie-efficiënte compacte 
units voor warmteterugwinning met 
tegenstroomwarmtewisselaar. De units uit 
de serie leveren luchthoeveelheden van 120 
tot 9.200 m3/h. De VEX320C en VEX330C, 
die tot 1.490 m3/h leveren, zijn bestemd 
voor montage boven een verlaagd plafond.

Luchtstroom tot: 9.200 m3/h
Warmteterugwinrendement tot: 

94%

EXHAUSTO biedt ook oplossingen voor procesventila-

tie en gedecentraliseerde ventilatie. Voor meer 

informatie, ga naar: www.exhausto.nl

EXHAUSTO LEVERANCIER VAN VENTILATIEOPLOSSINGEN SINDS 1957
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SIG Airhandling
Tielenstraat 17
NL - 5145 RC Waalwijk
Nederland

Tel: +31 416 317 830
Fax: +31 416 342 755
E-mail: inatherm@sigairhandling.nl


