August 2006

Montagevejledning SV3, SV7 og SV14
(Tal i parentes vedr. SV3)

1) Find det sted hvor solfangeren skal sidde og mærk af til hul 132 - 140 mm (110 115mm) og 2 nederste beslag (blå farve) skrues fast på væggen ca. 5 - 10 cm fra
solfangerens kant.
I de fleste tilfælde anbefales det at lade luftstudsen sidde i bunden som vist på tegninger fx af hensyn til skygge fra et udhæng. Solfangeren kan også sidde vandret.
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3) Inden solfangeren sættes på, sættes flexslangen på. Denne skubbes gennem hullet og
sættes på rammen inde i huset. Hvis man
trækker flexrøret lidt længere end det er nødvendigt for at nå, vil det automatisk lukke tæt,
når ventilrammen skubbes ind og skrues fast
med de små skruer til loft eller væg.
Den hvide dyse kan nu drejes fast i rammen.
Flexslange i aluminium låser automatisk fast
på studse med gummilæber.

OBS:
Husk det er 12 Volt. Ledningerne må
IKKE sluttes til almindeligt el-net
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4) Ved tænd/sluk kontakt:
Ledning fra solfanger forbindes med kontakt.
Sort og brun sættes på hver sin klemme i kontakt. Dette gøres ved at trykke ind på rød og
sort knap i kontakten. Nu kan ledninger stikkes
ind. Slip knapper. Den blå ledning bruges ikke
nu og kan sættes i medflg. kronmuffe.

Flexslange

5) Ved regulator:
Ledningen monteres med alle 3 farver i de tilsvarende muffer i klemrækken inde i regulatoren.
(Der findes ikke regulator til SV3)
Med regulatoren kan man indstille en maximalt ønsket luftmængde og omdrejning på ventilatoren.
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2) Sæt solfangeren ned i beslagene og vip den ind
mod væggen. Mærk øverste kant af med en blyant.
Sæt en streg 5 - 6 mm højere. Det (røde) vinkel
beslag (med skrue) skal nu flugte denne streg.

Solfangeren
må ikke lægges mere ned
end de 600
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Pakkeliste: (Vægmontage)
Ved modtagelse tjekkes dette:
SV7
alu.

Læs først:

Boremaskine m. hulsav ø132 - 140 mm
eller stiksav. (ø105-110 mm ved SV3)

(I tilfælde af mangel kontaktes firmaet)

1 stk SolarVenti: SV3
1 stk flexslange: alu.

Værktøjsliste:

SV14
alu.

Skruetrækker
Waterpas

1 pose med dele til vægmontage:
dvs. 2 bundvinkler og 2 topvinkler m/skrue og div.
skuer.

Inden du monterer:

1 stk hvid indblæsningsventil med ramme

Find den bedste placering, så meget mod syd som muligt.
Vær opmærksom på: Skygge fra træer, hegn m.v.
Placering ude skal stemme med optimal placering inde i
huset

PS: Ved anlæg til tagmontage bestilles en ekstra
kasse med tilbehør og særlig vejledning.

Tips:
Når du ikke er i huset, så lad systemet blæse maximalt ind. Fx sku op for ventil og
regulator på max.
54 cm

Regulerer man ned for luftmængde bliver den varmere. Men altså også en mindre
mængde frisk luft.
Normalt er det ikke nødvendig at rengøre bagsiden, men solfangeren kan vippes
lidt ud, hvis man løsner de øverste skruer.
Det anbefales normalt at lade studsen på SV14 sidde i bunden, både af hensyn til
solindfald på solcellen indeni og indblæsningen af den lune luft, der gerne må komme for neden. Solfangeren kan også sidde vandret.
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Sådan sidder hullet i solfanger

Så stort skal hullet være:

10 2 cm

SV7

Evt tegn over på et stykke pap eller brug
den galvaniserede ramme til at tegne op
efter. (Den er lidt mindre)

(105-110 mm
ved SV3)

13 cm

SV14

19 9 cm

72 cm

135-140 mm
ved SV7 og 14
30 cm
Ret til ændringer forbeholdes. SolarVenti A/S
er uden ansvar for den endelige installation

72 cm

