Certificaten

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300
EXHAUSTO hecht veel belang aan het verstrekken van correcte gegevens. Daarom laten we de door ons verstrekte
gegevens bij voorkeur door derden meten en controleren.

Eurovent-certificaat
De gegevens die voor de VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-units worden vermeld, zijn alle gemeten waarden.
De units zijn grondig getest in onze ontwikkelingsafdeling, waar alle gegevens over capaciteit, rendement en geluid worden
verkregen via tests in werkelijke situaties.
Om de geldigheid van de vermelde gegevens te documenteren, is EXHAUSTO gecertificeerd volgens Eurovent.
Volgens Eurovent-test en -goedkeuring overeenkomstig EN1886 en EN13053 voldoen
EXHAUSTO's VEX-units aan de volgende eisen/klassen:
Stijfheid van de unit:
D1(M)
Dichtheid bij -400 Pa:
L1 (M)
Dichtheid bij +700 Pa:
L1 (M)
Lekkage filterbypass:
F9
Isolatieklasse:
T2 (M), U1≤1,0
Koudebrugklasse:
TB3 (M)
Dit houdt in dat derden controleren of de gegevens die berekend zijn met onze berekeningsprogramma's in overeenstemming
zijn met het feitelijke rendement dat de unit levert. Dit wordt gecontroleerd doordat Eurovent een willekeurige unit uitkiest die
bij Eurovent wordt beproefd. Als de testresultaten kloppen met de door ons aangegeven data, mogen wij het certificaat
behouden. Dit is voor de klant een garantie dat de gegevens geldig zijn.

VDI6022 - Duitse hygiënenorm
EXHAUSTO ontwerpt en bouwt zijn units volgens de Duitse hygiënenorm VDI6022.
VDI eist
Dat de unit dusdanig ontworpen is, dat hij makkelijk kan worden gereinigd. Er mogen geen plaatsen zijn die niet toegankelijk
zijn voor reiniging, en holtes waar je niet bij kunt komen, moeten afgedicht worden. Platen moeten worden afgebraamd zodat
de randen niet scherp zijn en hoeken moeten afgerond zijn zodat men tijdens het reinigen niet gewond raakt.
Bovendien moet de condensbak een verloop naar de afvoer hebben, zodat er geen water
in de unit kan staan. Het is belangrijk dat de condensafvoer het afvoersysteem afsluit met
een waterslot.
Van niet-metallische materialen, zoals pakkingen, filters e.d., moet getest zijn of ze de
groei van bacteriën en schimmelsporen niet bevorderen.

Dit betekent dat units die geconstrueerd zijn volgens VDI6022 hygiënischer én makkelijker te onderhouden zijn.

22.06.2018

