
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savukone  
RTA 80/90 

Käyttöohje 



Savukone on kompakti, kestävä ja kevyt, alumiinista valmistettu laite.       

Savukone tuottaa savunesteestä savua, joka puhalletaan ulos tietyin aikavälein. Paine aikaan-
saadaan puhaltimella, jota säädellään ohjelmoitavalla, prosessoriohjatulla säätimellä. 
 
HUOM Käytä savukoneessa vain Swefog Neutral-Pro HD tai ADJ savunestettä. Käytä vain 
Hyltecin suosittelemaa savunestettä.  
Takuu raukeaa, mikäli muita savunesteitä käytetään. Huolehdi siitä, että säiliössä on aina 
savunestettä. Jos neste loppuu, se voi vaurioittaa nestepumppua. 

 
Rakenne 
 
1. Ohjauspaneeli 
Toiminnot mm: Savukanavan pituuden ja savumäärän asettaminen. Kalibrointi. 

2. Savuletku (Ø10 cm, pituus 2 m, polyuretaania) 
Erikoisletku: kestää hyvin lämpöä ja hiertymistä. Savuletkun sisällä on silikoninen mittausletku. 
Pese letkut säännöllisesti tiskiaineella (irrota pesua varten). Puhalla ohuen silikoniletkun sisus 
puhtaaksi.   
 
3. Savuputki 
Savu tulee ulos putkesta alhaisella paineella. Savun lämpötila on max 50 °C. Lämpötila suutti-
messa voi sen sijaan olla jopa 200 °C. HUOM! Suuttimeen voi koskea vasta, kun laite on ollut 10 
minuuttia sammutettuna. Savukoneen pyörivä puhallin voi aiheuttaa vammoja, jos konetta 
käytetään ilman savuletkua. 
 

 
 
4.  Virtalähde ja sulake 
Verkkovirtaliitäntä 230 VAC. 2 kpl 6.3 A sulaketta. 
 
5. Virtakytkin merkkivalolla 
Koneen takana.  
 
 
 
 

 



 

Virransyöttö ja käyttöolosuhteet 
 
230 V 50 Hz 
 
Käytä maadoitettua pistorasiaa, jonka jännite- ja taajuusvaihtelut ovat pieniä. Varmista, että 
kapasiteetti on riittävä myös silloin, kun rasiaan on kytketty muita laitteita. Jos käytetään jatko-
johtoa, sen kapasiteetin pitää olla suurempi kuin savukoneen virrankulutus.  
 
Savukone on myös maadoitettu ja sen mukana toimitettava virtajohto on määräysten mukainen.  
 
Savukoneen käyttöympäristön pitää täyttää seuraavat vaatimukset: Lämpötila -5 … +40 °C. 
Alhaisissa lämpötiloissa esilämmitysaika on pidempi. Kun ulkolämpötila on alle 0 °C, savukone on 
säilytettävä sisätiloissa yön yli. Jos on lisäksi olemassa riski, että savuneste voi jäätyä, savukone on 
säilytettävä 10 – 20 °C lämpötilassa.     
     

Asianmukainen käyttö 
 
Käytä konetta vain savupiippujen, savukanavien ja ilmastoinnin testauksiin. Älä pudota metalli-
esineitä koneeseen, koska ne voivat aiheuttaa oikosulkuja, sähköiskuja ja tulipaloja. Jos savu-
koneen käyntiääni on epätavallisen äänekäs tai muuten poikkeava, sulje kone, irrota virtajohto ja 
ota yhteys koneen myyjään.  
 
Käsittele savunestettä varovasti – älä läikytä. Kuivaa mahdolliset savunestevalumat koneesta 
käytön/työpäivän jälkeen. Kun laitat savunestettä säiliöön, ota säiliö irti savukoneesta, jotta 
nestettä ei pääse koneen sisään.  
 
Älä säilytä savunestettä lämpimässä paikassa tai avotulen lähellä. Neste pitää säilyttää lasten 
ulottumattomissa.  
 
HUOM! Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Jos jälkeen päin 
ilmenee oireita, ota yhteys lääkäriin. Katso savunesteen tiedot koneen mukana olevista 
papereista.  
 
Kun irrotat virtajohdon, älä vedä johdosta vaan pistokkeesta. Älä käsittele johtoa märin käsin. 
Irrota johto koneesta aina, kun kone on käyttömättömänä pidemmän aikaa. Savukoneeseen ei saa 
tehdä muutostöitä eikä asentaa lisäosia. 
 
 
Savunesteen lisääminen säiliöön 

Irrota säiliön letku koneessa olevasta pikaliittimestä vetämällä varovasti letkusta. Ota säiliö pois 
koneesta. Avaa korkki, täytä säiliö nesteellä ja sulje korkki. Kuivaa mahdolliset nestevalumat. Laita 
säiliö ja letku takaisin paikalleen savukoneeseen. HUOM! Käytä ainoastaan Swefog Neutral-Pro 
HD tai ADJ savunestettä! 



 
 
Savukoneen käyttö   
 
Liitä savuletku kohteeseen ja varmista, että liitos on tiivis. 
Käynnistä kone sen takana olevasta virtakytkimestä. 
Valitse Manuaalinen tai Automaattinen testaus ja käynnistä kalibrointi painamalla OK.  
HUOM! Varmista, että mikään ilmavirtaus ei vaikuta paineanturiin kalibroinnin aikana.   
Esilämmitys kestää n. 4 – 5 minuuttia ja sen aikana ohjauspaneelin merkkivalo vilkkuu. Lämpötila 
näkyy koneen näytössä.  
Kun kone on saavuttanut oikean lämpötilan, merkkivalo palaa kiinteästi. 
Kun koneen kalibrointi on valmis (varmista, että puhallin on pysähtynyt), savun tuotto 
käynnistetään painamalla OK painiketta.  
HUOM! Kone voidaan asettaa tuottamaan savua heti, kun oikea lämpötila on saavutettu: Aseta 
lämpö päälle käynnistysvaiheessa (katso kohta ”Lämpö päällä tai Lämpö pois päältä –valinta” 
seuraavalta sivulta) ja savun tuotto käynnistyy automaattisesti, kun oikea lämpötila on saavutettu.  
 
Ohjauspaneelista pääset valikoihin asettamaan tarvittavat tiedot. Voit valita joko Manuaalisen tai 
Automaattisen testauksen. Manuaalisessa testauksessa puhallinnopeutta säädellään itse ja 
painelukema näkyy näytössä. Kun on asetettu Lämpö päälle, savun tuotto aloitetaan ja lopetetaan 
OK painikkeella.  
 
Malli RTA90: Käytä tiiviysmittauksessa mittaputkea H300 (testipaine 40 Pa tai 20 Pa) tai H400 
(testipaine 40 Pa) 
 
Valikko: 
1. Manuaalinen testaus: puhallinnopeus 5 – 95 % (n. 6-100 Pa). Paine näytetään pascaleina (Pa)  
2. Automaattinen testaus 3 Pa/m, kanavan pituus 0 – 20 m. Esim. 7 m = 21 Pa 
2. Savun tuoton kesto sekunteina (0,2 – 0,8 s) 
3. Savun tuoton tauko sekunteina (6 – 30 s) 
 
Etene valikoissa nuolipainikkeilla ja hyväksy valinta OK painikkeella. 
 
Alavalikko: 
 
1.1 Savukanavan pituuden asettaminen tai muuttaminen 
Paina nuoli ylös tai nuoli alas painiketta, kunnes haluttu arvo on näytöllä. Hyväksy painamalla OK. 
Tätä voidaan muuttaa koneen ollessa käynnissä. 
 
1.2 Savun tuoton keston asettaminen tai muuttaminen   
Asetus 0,1 sekunnin välein. Paina nuoli vasemmalle – ja nuoli oikealle -painikkeita, kunnes haluttu 
arvo on näytöllä. Hyväksy painamalla OK. Tätä voidaan muuttaa koneen ollessa käynnissä. 
 
1.3 Savun tuoton tauon asettaminen tai muuttaminen 
Paina nuoli vasemmalle – ja nuoli oikealle -painikkeita, kunnes haluttu arvo on näytöllä. Hyväksy 
painamalla OK. Tätä voidaan muuttaa koneen ollessa käynnissä. 
 



Lämpö päällä tai Lämpö pois päältä -valinta 
Savukonetta voi käyttää joko ”lämpö päällä” tai ”lämpö pois päältä” tilassa. ”Lämpö pois päältä” 
tilassa konetta voi käyttää savupatruunoilla.   
Sammuta laite. 
Paina nuoli vasemmalle –painiketta ja pidä alaspainettuna samanaikaisesti, kun käynnistät koneen 
virtakytkimestä. Odota, kunnes näyttö on täysin päällä eli kaikki tekstit näkyvissä. Valitse nuoli 
ylös- ja nuoli alas -painikkeilla Lämpö ja hyväksy painamalla OK.  Valitse 1 = lämpö päällä tai 0 = 
lämpö pois päältä ja hyväksy valinta painamalla OK. Poistu valikosta painamalla nuoli vasemmalle -
painiketta ja käynnistä painamalla OK painiketta.  
 
 
Savukoneen puhdistaminen 
 
Puhdista kone jokaisen käytön/työpäivän jälkeen. Kuivaa kone puhaltimen ympäriltä liinalla, 
koita ylettyä mahdollisimman pitkälle koneen sisälle. Puhdista säännöllisesti (esim. viikoittain) 
kondenssivesi savuletkusta. Savukone on pintakäsitelty ruostumisen ehkäisemiseksi. Kone 
voidaan pestä miedolla pesuaineella ja kuivata puhtaalla liinalla. Jos kone on pitkään 
käyttämättömänä, peitä se, jotta koneeseen ei pääse pölyä ja kosteutta.  
 
Vianetsintä 
 
Kone ei käynnisty 
Varmista, että kone on liitetty jännitteelliseen pistorasiaan ja että merkkivalo palaa.  
Tarkista sulakkeet. Ne ovat lähellä liitäntää, johon virtajohto kytketään. Sulakkeet 6,3 A. 
 
Savukone käynnistyy, mutta ei tuota savua 
Varmista, että säiliössä on savunestettä. 
Varmista, että säiliöstä lähtevä letku on kunnolla kiinni ja ehjä. 
Tarkista, onko suutin lämmin. 

 
Tekniset tiedot 
 
Paine: 0 – 80 Pa 
Esilämmitysaika: n. 4 – 5 min 
Savunestesäiliön tilavuus: 0,5 l 
Jännite: 230 V 50 Hz 
Virrankulutus: 1100 W 
Paino: 6,5 kg 
Mitat: 340 x 340 x 200 mm 
Käyttölämpötila: -5 … +40 °C 
Savuneste: Swefog tai ADJ 
 
Kalibrointi 
Savukone on painekalibroitu tehtaalla. Sertifioitu kalibrointi pitää tehdä kerran vuodessa. 
Kalibroinnin tekee Hyltec.  
CE-merkintään liittyvät standardit: EN 60335-1 / IEC 60335-1 
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