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1. FØR DU GÅR I GANG
For en bedre orientering i brugsanvisningen er der i teksten brugt symboler.
Den nedenstående tabel indeholder symbolerne og deres betydning:

Symbol

Betydning

PAS PÅ!

Advarsel

MÅ IKKE OVERSES!

Vigtige instruktioner

DU VIL BRUGE

Praktiske tips og informationer

Tekniske informationer

Nærmere tekniske informationer
Henvisning til en anden del af brugsanvisningen

Denne brugsanvisning indeholder vigtige instruktioner for sikring af en rigtig installation af
varmeenheden SAVANA HEAT. Læs grundigt alle nedenstående instruktioner før installationen af varmeenheden og overhold dem! Producenten forbeholder sig ret til ændring inklusiv i den tekniske dokumentation uden forudgående varsel. Gem brugsanvisningen til senere
brug. Anse brugsanvisningens instruktioner som en del af produktet.
Denne håndbog indeholder vigtige instruktioner for en sikker tilkobling af ventilationsenheden. Før enhedens tilkobling læs venligst alle nedenstående instruktioner og følg dem! Producenten forbeholder sig ret
til gennemføring af ændringer, inklusiv den tekniske dokumentation, uden foregående varsel Gem brugsanvisningen til senere brug. Anse denne håndbog som en del af produktet.

ES OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Produktet er blevet konstrueret, produceret, lanceret og overholder alle de relevante bestemmelser og er
i overensstemmelse med direktivkrav fra det Europæiske Parlament og Råd, inklusiv ændringer, under hvilke
den blev indført. Under de almendige brugsbetingelser samt betjening og installation efter brugsanvisningen
er produktet sikkert. Ved vurderingen blev harmoniserede europæiske normer brugt og de er anført i den
hensigtsmæssige ES Overensstemmelseserklæring.
Den aktuelle og fulde version af ES Overensstemmelseserklæringen, finder du på hjemmesiden www.2vv.cz
eller på den vedlagte CD.

2. UDPAKNING
1. KONTROLLÉR LEVERINGEN
•

•
•
•
•

Kontrollér straks efter leveringen, om det pakkede produkt ikke er beskadiget. I tilfældet af beskadigelse af
pakningen, kontakt transportfirmaet. Hvis reklamationen ikke bliver påberåbt i tide, kan man ikke senere
påberåbe sig eventuelle krav.
Kontrollér om den bestilte produkttype er den rigtige. Hvis det ikke er den rigtige, pak ikke varmeenheden
ud og rapporter fejlen til leverandøren.
Kontrollér efter udpakning, om varmeenheden og andre produktdele er i orden. I tilfældet af tvivl, kontakt
leverandøren.
Installer aldrig en beskadiget varmeenhed!
Hvis du ikke pakker varmeenheden ud straks efter leveringen, skal den opbevares tørt med en temperatur
mellem +5 °C til +35 °C.

Alle brugte indpakningsmaterialer kan økologisk bortskaffes og man kan genbruge dem igen. Bidrag aktiv til miljøbeskyttelse og sørg for en rigtig bortskaffelse og
genanvendelse af indpakningsmaterialet.

2. PAK ENHEDEN UD
1x Blandingskammer

Medfølgende tilbehør:
1x håndtag,
4x skruer for Savana

1x Manual
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3. HOVEDDELEN

Retning
for luftgennemstrømningen

Retning
for luftgennemstrømningen

Spjeld
Filter (G2)
(er ikke en del af leveringen)
Savana
(er ikke en del af leveringen)
Retning
for luftgennemstrømningen

Servicelåge

Servomotor / håndtag
(efter valg af tilbehør)

4. MÅL
Mål for fastgørelse (væg)

A

B
Type
A
B
SAV-MIX-2
360
509
SAV-MIX-4
579
706
SAV-MIX-6
579
806
Målene i tabellen er anført i mm

4. MÅL

B

A

C

Type
SAV-MIX-2
SAV-MIX-4
SAV-MIX-6

A
506
636
636

B
580
750
875

C
582
772
872

Målene i tabellen er anført i mm
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4. MÅL
Mål for fastgørelse (loft / gevindstænger)

B

C

A
Type
A
B
SAV-MIX-2
430
380
SAV-MIX-4
562
520
SAV-MIX-6
545
710
Målene i tabellen er anført i mm

D
C
75,5
112,5
93

D
66
56
82,5

5. TEKNISKE PARAMETRE

Type

Luft
ydeevne

Spænding

Strøm

Strømforbrug

Vægt**

SAV-MIX-2
SAV-MIX-4
SAV-MIX-6

[m3/h]
jf Savana
jf Savana
jf Savana

[V/Hz]
jf servomotor
jf servomotor
jf servomotor

[A]
jf Savana
jf Savana
jf Savana

[W]
jf Savana
jf Savana
jf Savana

[kg]
22
35
40,5

6. INSTALLATION

6.1 VÆLG INSTALLATIONSPLADSEN
6.1-1 Åbningens mål for indsugning af udendørsluften

B

Type
A
B
SAV-MIX-2
470
510
SAV-MIX-4
670
710
SAV-MIX-6
770
810
Målene i tabellen er anført i mm

Skodder mod regn (valgbart tilbehør)

A
Skodder mod regn (valgbart tilbehør)

Gevindstænger (ikke inkluderet i leveringen)

C

D

Blandingskammer

D

Installation på væggen

D

D

C = min 500mm**
D = min 500mm*

Loftinstallation

* - den anbefalede minimale afstand for en bedre håndtering og service
** - den anbefalede minimale afstand for en bedre håndtering og service, hvis der ikke er tilkoblet en rørledning
oppefra
•
•
•

Blandingskammeret må installeres på væggen eller på loftet.
Den skal betjenes indendørs i overdækkede og tørre rum med omgivelsestemperaturer mellem +5 °C til +35
°C og med en relativ luftfugtighed på under 90 %.
Blandingskammeret er ikke egnet til lufttilførsel der indeholder brandfarlige eller eksplosive luftblandinger,
kemidampe, groft støv, fedt, gifte eller patogene bakterier mm.
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6. INSTALLATION

INSTALLATIONS PROCEDURER –
INSTALLATION PÅ VÆGGEN
1) FORBEREDT UDENDØRS HUL + HULLER TIL GEVINDSTÆNGER (8X)
Mål hullerne efter
tegninger i denne
brugsanvisning
(kapitler 4, 5, 6)

2) INSTALLER 8 STK BEFÆSTELSER
Befæstelserne er
ikke en del af det
leverede

6. INSTALLATION

3) INSTALLER 4 STK GEVINDSTÆNGER MED TILSTRÆKKELIG LÆNGDE

Gevindstængerne er ikke en
del af det leverede

4) INSTALLER BLANDINGSKAMMERET PÅ GEVINDSTÆNGERNE

Ved enhver håndtering
af blandingskammeret er
det nødvendigt at bruge
beskyttelseshandsker for
at undgå skader!

Hvis nødvendigt,
brug låsemøtrikker
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6. INSTALLATION

5) SIKRET VED HJÆLP AF 4STK SKRUER IND I VÆGGEN

Sikr dig at det installerede
kammer er fastgjort godt
og at der ikke er risiko for
nedstyrtning

Skruer er ikke en
del af det leverede

6) INSTALLER SAVANA VED HJÆLP AF 4STK SKRUER TIL BLANDINGSKAMMERET

Sikr dig at det installerede kammer er
fastgjort godt og at der ikke er risiko for
nedstyrtning

Skruerne er en del
af det leverede

6. INSTALLATION

7) INSTALLER UDENDØRS SKODDERNE VED HJÆLP AF 4 STK SKRUER
IND I VÆGGEN
Skruerne er ikke en del af leveringen
Monteringshullerne er ikke klargjort i skodderne mod regn. Udfør først
boring af de nødvendige huller og derefter montering på væggen.
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6. INSTALLATION

8) ET EKSEMPEL PÅ INSTALLATIONEN PÅ VÆGGEN

Gevindstængerne skal fastgøres til loftet / hjælpekonstruktionen

Skodder mod regn

Blandingskammer

Savana

6. INSTALLATION
9) ET EKSEMPEL PÅ INSTALLATION I LOFTET
Skodder mod regn til denne type af montering er ikke med i tilbuddet.
Dette kan efterbestilles.
Fastgjort ind i loftet ved hjælp af skruer

Blandingskammeret

Savana
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6. INSTALLATION
6.3 TILKOBLING AF ELEKTRISK TILBEHØR

L N PE

•
•
•
•
•

L N PE
1~230V

•
•

•

Før der udføres elektrisk arbejde i blandingskammeret skal hovedstrømforsyningen være afbrudt!
Elektriske forbindelser skal være udført på basis af et fagligt projekt udarbejdet
af en autoriseret elektriker.
Installationen kan kun udføres af en fagmand med faglig uddannelse med elinstallationer som specialområde.
De gældende stats forordninger og direktiver skal overholdes.
Produktets elektriske skemaer har højere prioritet end skemaerne anført i denne
brugsanvisning!
Kontrollér før installationen, om markeringen af klemmerne svarer til markeringen i det elektriske skema på tilkoblingen. I tilfældet af nogle spørgsmål, kontakt
din leverandør og koble under ingen omstændigheder varmeenheden til.

De elektriske parametre er anført på servomotorens produktskilt.
Følg anvisninger anført ved den relevante servomotor.

6.3.1 Regulering af servomotorens placering
Denne regulering skal sikres ved hjælp af en servomotoren

7. FØRSTE IGANGSÆTTELSE

Før igangsættelse af blandingskammeret kontrollér:
• Om der ikke er glemt noget værktøj eller andre genstande i kammeret, der kunne skade kammeret eller
Savana enheden.
• Om der er ordentlig tilkoblet strøm til servomotoren (hvis den bliver brugt).
• Om kammeret er ordentligt lukket.
• Om en eventuel regulering er rigtigt tilkoblet.
• Om lemmen med adgangen til filtret er lukket ordentligt.

7.1 TÆNDING
Ved første igangsættelse; kontrollér anlæggets grundlæggende funktionalitet (flappernes gang).

8. VEDLIGEHOLDELSE

8.1 PERIODISK RENSNING AF BLANDINGSKAMMERET
Ved vedligeholdelse af blandingskammeret skal hovedstrømstilkoblingen være afbrudt, hvis man skal arbejde på elektriske dele. Ved enhver håndtering af enheden er det nødvendigt at bruge beskyttelseshandsker
for at undgå skader på grund af de skarpe kanter!

•
•
•
•

støvsuger
kost
klud
ikke aggressivt rensemiddel (sæbevand)

Det anbefales at udføre det periodiske eftersyn af filterets stand efter hver 500. drift timer og også før samt
efter hver varmesæson.
Hvis blandingskammeret ikke bliver brugt i længere tid, anbefales det at sætte anlægget i gang i mindst én
time hvert halve år.
Tilpas kontrol af filteret efter de lokale betingelser.

8.2 BLANDINGSKAMMERETS PERIODISKE EFTERSYN
Det anbefales at gennemføre periodiske eftersyn af blandingskammerets stand efter hver 500. drift timer
og også før samt efter hver varmesæson.
- kontroller flappernes stand (særlig funktionalitet)
- kontroller fastgørelsen af kammeret til konstruktionen
- kontroller stramningen på skrueforbindelserne / gevindstængerne
- kontroller filtrenes stand
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9. FEJLFINDING

Ved vedligeholdelse af blandingskammeret skal hovedstrømstilførslen afbrydes (hvis det elektriske anlæg er
tilkoblet). Ved enhver håndtering af enheden er det nødvendigt at bruge beskyttelseshandsker for at undgå
skader på de skarpe kanter! Hvis du ikke er sikker på at du gør det rigtigt, gå aldrig i gang med en reparation
og henvend dig til en fagmand/service!!!
Mulige problemer . . .
Anlæggets adfærd

Formodet problem

Løsning
- Kontrollér flappernes stilling

Blandingen foregår ikke

Flapperne er ikke åbne

Ikke tilstrækkelig varmeydeevne på varmeenheden Savana

Snavset filter

- Kontrollér servomotoren
(hvis de er installeret)

Kontrollér filtrenes stand

Hvis det ikke lykkes for dig at finde fejlen, udbedre den og eller hvis der kræves et indgreb i anlægget, henvend
dig venligst til autoriserede service!

10. SERVICE
10.1 HVIS DU IKKE KAN UDBEDRE FEJLEN SELV
Hvis du ikke har løst problemet selv, henvend dig til leverandøren.
For en hurtig udbedring af fejlen oplys venligst følgende:
- produkt typebetegnelse
- serienummer
- driftsvarighed
- brugt tilbehør
- installationsstedet
- installationsbetingelser (også elektrisk)
- detaljeret fejlbeskrivelse og skridt, du har udført for at løse det
Garanti og eftergaranti service udføres af producenten, leverandøren eller en autoriseret service organisation.
Ved bestilling af service er det nødvendigt at give en fejlbeskrivelse, enhedens betegnelse anført på dens
etiket og installationsstedet.

10.2 AT TAGE PRODUKTET UD AF DRIFT - BORTSKAFFELSE
Før produktet bortskaffes, skal du sikre dig at den ikke kan bruges. Selv gamle produkter indeholder råmaterialer, der kan genbruges. Dem skal du aflevere på genbrugsstationen.
Det er bedre at lade produktet bortskaffe på et sted, hvor de specialiserer sig i det, for så vil det være muligt at
udnytte genbrugsmaterialer. Kassér de ubrugelige produktdele på genbrugsstationen.
Ved bortskaffelse af materialer er det nødvendigt at overholde de relevante statsoverskrifter om affald og bortskaffelse.

11. TILBEHØR
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SERVO TD-04-230-1

Your partner
partner in
inventilation...
ventilation...

Your partner
partner in
inventilation...
ventilation...

11. TILBEHØR

GRU

BASIC FEATURES

SERVO TD-04-230-1

- Flap size approx. up to 0.8 m
- Torque: 4 Nm
- Supply voltage: 230 V
- Control: open/closed or three-way

-

2

SERVO TDF-08-230

The SERVO TD-04-230-1 servo drive is designed for
controlling the round and square shutting flaps.

Your partner
partner in
inventilation...
ventilation...

BASIC FEATURES

Servomotoren
1) uden returfjeder

- Flap size approx. up to 0.8 m
- Torque: 4 Nm
- Supply voltage: 230 V
- Control: open/closed or three-way
2

SERVO-TD-04-230-1

SERVO TDF-08-230

The SERVO TD-04-230-1 servo drive is designed for
controlling the round and square shutting flaps.

The servo drive shall be installed in sheltered dry indoor
areas with the ambient temperature of -10 °C up to +55 °C.
The electric IP rating of the servo drive is IP54 (protected
against dust and spraying water)
The servo drive comprises a steel base and a plastic
housing. The power cord length is 1 m. The servo drive may
be installed in an any position.

-

The servo drive shall be installed in sheltered dry indoor
areas with the ambient temperature of -10 °C up to +55 °C.
The electric IP rating of the servo drive is IP54 (protected
GRUNDEIGENSCHAFTEN
against
dust and spraying water)
The servo drive comprises a steel base and a plastic
2
housing. The ca.
power
cordmlength
is 1 m. The servo drive may
Klappengröße
bis 0,8
be installed in
Drehmoment
4 an
Nmany position.
Speisung 230 V
Bedienung: geöffnet/geschlossen oder Dreipunktbedienung

Der Stellantrieb SERVO TD-04-230-1 ist zum Betätigen der
PRIMARY
PARAMETERS
kreisförmigen
und vierkantigen
Schließklappen bestimmt.
Der

Stellantrieb

muss

in

inneren,

verdeckten

Klappengr
Drehmom
Speisung 2
Bedienung
bedienung

Der Stellant
kreisförmige

Der Stellan
trockenen R
-10 °C bis +
Die elektris
(Staubschu
Der Stella
Kunststoffg
Die Einbaup

WIC

und

– Drejningsmoment:
4 Nm
trockenen
Räumen mit einer Umgebungstemperatur von
BASIC FEATURES
– Strøm: 230 V

-10 °C bis +55 °C instaliert sein.
Die elektrische Schutzart des Stellantriebs ist IP 54
(Staubschutz, geschützt
gegen Sritzwasser).
2
Der Stellantrieb hat eine Stahlplattform und ein
Kunststoffgehäue Die Länge des Anschlusskabels ist 1m.
Die Einbauposition des Stellantriebes ist beliebig.

PRIMARY PARAMETERS

- Supply voltage: 230 V
- Control: open/closed with spring

35

- Flap size approx. up to 1 m

– Styring:
åben/lukket
- Torque:
8 Nm

WICHTIGSTE PARAMETER

35

The SERVO TDF-08-230 servo drive is designed for
controlling the round and square shutting flaps. The servo
drive is fitted with a spring for closing the flap in case of
GRUNDEIGENSCHAFTEN
BASIC FEATURES
power supply
failure.
The servo drive shall be installed in sheltered dry indoor
- Flap size approx. up to 1 m2
- Klappengröße
ca. bis
1 m2
flap sh
areas
with the ambient
temperature
of -10 °C up to +55 °C.
Klappen
- Torque: 8 Nm
Drehmoment
8 Nm
The-electric
IP rating
of the servo drive is IP54 (protected
- Supply voltage: 230 V
- Stromversorgung
230
V
against
dust and spraying
water)
- Control: open/closed with spring
mit Feder
The- Bedienung:
servo drivegeöffnet/geschlossen
comprises a steel base
and a plastic
housing. The powerREGULATION
cord length is 1 m.REGULATION
The
servo
drive may
REGULATION
REGULATION
The SERVO TDF-08-230 servo drive is designed forbe installed
Der Stellantrieb
SERVO
TDF-08-230 ist zum Betätigen de
in an arbitrary
position.
Produced in EU
The company reserves the right of
controlling the round and square shutting flaps. The servo
kreisförmigen und vierkantigen Schließklappen bestimm
drive is fitted with a spring for closing the flap in case of
Der Stellantrieb ist mit length
einer Feder zum Schließen de
[mm]
flap shaft
Länge el. Energie
[mm]
[mm]
power supply failure.
Klappe bei einem
Ausfall der
ausgestattet.
Klappenwelle
[mm]
[mm]
[mm]
The servo drive shall be installed in sheltered dry indoor
min. 40
8 up to 16
5 up to 12
min. 40
8 bis 16
5 bis 12
2)with
med
SERVO-TDF-08-230
areas
thereturfjeder
ambient temperature of
-10 °C up to +55 °C.
Der Stellantrieb muss in inneren, verdeckten un
The electric IP rating of the servo drive is IP54 (protected
trockenen
Räumen
mit einer Umgebungstemperatur vo
PRIMARY
PARAMETERS
430
357
against dust and spraying water)
-10 °C bis +55 °C instaliert sein.
REGULATION REGULATION
REGULATION
REGULATION
The servo drive comprises a steelProduced
base
and
a
plastic
Die
elektrische
Schutzart
des
Stellantriebs
ist IP 5
in EU
The company reserves the right of change without previous announcement. ©2VV, spol. s r.o.
housing. The power cord length is 1 m. The servo drive may
(Staubschutz, geschützt gegen Spritzwasser).
– Drejningsmoment:
8 Nm hat eine Stahlplattform und ei
be installed in an arbitrary position.
Der Stellantrieb
Kunststoffgehäue
Die Länge des Anschlusskabels ist 1m
– Strøm: 230
V
Die Einbauposition des Stellantriebes ist beliebig.

– Styring: åben/lukket med fjeder

PRIMARY PARAMETERS

WICHTIGSTE PARAMETER

GRUNDEIGENSCHAFTEN
- Klappengröße ca. bis 1 m2
- Drehmoment 8 Nm
- Stromversorgung 230 V
- Bedienung: geöffnet/geschlossen mit Feder
Der Stellantrieb SERVO TDF-08-230 ist zum Betätigen der
kreisförmigen und vierkantigen Schließklappen bestimmt.
Der Stellantrieb ist mit einer Feder zum Schließen der
Klappe bei einem Ausfall der el. Energie ausgestattet.
Der Stellantrieb muss in inneren, verdeckten und
trockenen Räumen mit einer Umgebungstemperatur von
-10 °C bis +55 °C instaliert sein.
Die elektrische Schutzart des Stellantriebs ist IP 54

REGULATION REGULATIO
REGULATION
REGULATIO

11. TILBEHØR

SAV-MIX-...-INLET-WALL-CVR

Skodder mod regn		

SAV-MIX-2-INLET-WALL-CVR ... TIL SAV-2-x
SAV-MIX-4-INLET-WALL-CVR ... TIL SAV-4-x
SAV-MIX-6-INLET-WALL-CVR ... TIL SAV-6-x
- Galvaniseret materiel

A

Type
SAV-MIX-2
SAV-MIX-4
SAV-MIX-6

A
550
750
850

B
590
790
890

C
61
61
61

B

C

se kapitel 6.1.1

Målene i tabellen er anført i mm

Filter G2		

FI-PYTEL-KRUH-G2-SAV-x
FI-PYTEL-KRUH-G2-SAV-2 ... TIL SAV-2-x
FI-PYTEL-KRUH-G2-SAV-4 ... TIL SAV-4-x
FI-PYTEL-KRUH-G2-SAV-6 ... TIL SAV-6-x
- filtreringsklasse G3
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11. TILBEHØR

Cirkulær overgang		

PR-VO-...

PR-VO-0400-400-D500-L300 ... TIL SAV-2-x
PR-VO-0600X500-D560-L300 ... TIL SAV-4,6-x

11. TILBEHØR

PR-VO-0400-400-D500-L300
3
10

7

6

8

440

8

424

220

D

(

400

50

497,6

B

0)

180

9

20

4x

A

5

4
0,8

3

2

8

1

2

60

C

300

400

70

20

D

PR-VO-0600X500-D560-L300
3

2
3

4

5

4

5

7

6
7

6

8

8

9
10

9

11

8

POZ.PL.0,80Sx1250x2500FS
ČÍSLO MATERIÁLU:
PL-ZN-0,8-2,50x1,25
R

2VV s.r.o., Poděbradská 289
CZ-530 09 PARDUBICE

6

300

VE

PR-VO-0400-400-D500-L300
7

0
8

56

0
56

524

500

500

60

600
70

ČÍSLO

280

60

NÁZEV

0

5

4

220

220

1:5

PROMÍTÁNÍ

280

2

3

2

557,6

557,6

1

MĚŘÍTKO

42

PŘECHOD ČTYŘHRAN-KRUH VYOSEN

SCHVÁLIL: DATUM:

F

300

HMOTNOST ČISTÁ:

8

20

KRESLIL:
DATUM: 31.10.2013

640

640
NÁZEV MATERIÁLU:

9

DŮVOD ZMĚNY:
PŘESNOST: ISO2768-mK
TOLEROVÁNÍ:
DRSNOST:

20

0,8

10

10

4x

0,8

3

3

E
PR-NP55

20

70

113

600

12. KONKLUSION

For korrekt og sikker brug af anlægget er det nødvendigt at læse denne håndbog og følge det anførte.
Angående ethvert spørgsmål eller anmodning om
forklaring, henvend dig til vores handels- eller teknisk support afdeling.

Kontakt:
2VV, s.r.o.
Poděbradská 289
530 09 Pardubice
Tjekkiet
Internet:
http://www.2vv.cz

Plads til dine noter:

