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Symboler
Fare grunnet elektrisk strøm!
Viser til farer grunnet elektrisk strøm som kan medføre
skader som kan ha døden til følge.
Fare!
Refererer til en fare som kan føre til personskader.
Forsiktig!
Viser til en fare som kan medføre materielle skader.

Den aktuelle versjonen av bruksanvisningen finner du under:

Juridisk informasjon
Denne publikasjonen erstatter alle tidligere versjoner. Ingen del
av denne publikasjonen skal reproduseres eller bearbeides,
mangfoldiggjøres eller fordeles ved hjelp av elektroniske
systemer i noen som helst form uten skriftlige godkjenning av
Trotec. Med forbehold om tekniske endringer. Med forbehold om
alle rettigheter. Alle varenavn brukes av produsenten uten garanti
for fri bruk og følgelig med dennes skrivemåte. Alle varenavnene
er registrerte.
Endringer i konstruksjon på grunn av en løpende
produktforbedring samt endringer i form/farge forbeholdes.
Leveringsomfanget kan avvike fra produktillustrasjonene. Dette
dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet. Trotec
overtar intet ansvar for feil eller utelatelser. © Trotec

Innholdsfortegnelse

Informasjon angående bruksanvisningen

TTK 128 E

http://download.trotec.com/?sku=1120000125&id=1
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Les denne anvisningen nøye før apparatet brukes og
oppbevar den alltid innen rekkevidde!

• Ikke bruk apparatet i rom hvor det er fare for eksplosjon. Ikke
bruk apparatet i aggressiv atmosfære.

• Apparatet er lagd for oppstilling i innendørs rom.
• Apparatet må ha en avstand på 90 cm oppover til alle

brennbare materialer.
• Hold barn og husdyr unna.
• Plasser apparatet stående og stabilt.
• Ikke utsett apparatet for dryppende vann.
• Påse at både luftinntak og luftutløp er fri.
• Påse at inntakssiden alltid er fri for smuss og løse

gjenstander.
• Du må aldri stikke gjenstander inn i apparatet, og du må aldri

gripe inn i apparatet.
• Dekk apparatet ikke til under drift!
• Ikke transporter apparatet under bruk.
• Påse at alle elektriske ledninger som befinner seg utenfor

apparatet, er beskyttet mot skader (f.eks. fra dyr).
• Ta hensyn til apparatets tilkoblingsbelastning,

ledningslengden og bruksformålet ved valg av skjøteledning.
Unngå elektrisk overbelastning.

• Apparatet må kun transporteres i stående posisjon og med
tom kondensatbeholder.

• Kast kondensen som har samlet seg opp. Ikke drikk den. Det
er helsefarlig!

Riktig bruk
Apparatet TTK 128 E får kun brukes til tørking og avfukting av
romluft. De tekniske dataene må overholdes.

Til forskriftsmessig bruk hører: 
• tørking og avfukting av:

– Bolig-, sove- og kjellerrom
– Vaskerom, helgeboliger.

• Kontinuerlig tørking av:
– Lagre, arkiver, laboratorier, museer, garasjer
– Garderober osv.

Feilaktig bruk
Ikke still apparatet TTK 128 E på vått eller oversvømt underlag.
Ikke bruk apparatet utendørs. Ikke legg gjenstander, som f.eks.
våte klesplagg, til tørk på apparatet. Det er ikke tillatt å foreta
byggetekniske endringer, til- eller ombygging på apparatet selv. 

Personalkvalifikasjoner
Personene som bruker dette apparatet må:
• være bevisst angående farene som kan oppstå ved arbeid

med elektriske apparater i fuktig omgivelse.
• ha lest og forstått bruksanvisningen og spesielt kapittelet om

sikkerhet

Resterende farer
Fare grunnet elektrisk strøm!
Arbeid på de elektriske komponentene må kun utføres
av et autorisert fagfirma!

Fare grunnet elektrisk strøm!
Før alt arbeid på apparatet må man trekke støpselet ut
av strømuttaket!

Fare!
Apparatet er ikke et leketøy og må oppbevares
utilgjengelig for barn.

Fare!
Det kan utgå fare fra dette apparatet hvis det brukes på
feil måte av personer som ikke er opplært i bruken av
apparatet! Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!

Fare!
Ikke la emballasjen ligge strødd rundt. Den kan være et
farlig leketøy for barn.

Forsiktig!
For å unngå skader på apparatet må apparatet aldri
drives uten at det er satt inn luftfilter!

Adferd i nødstilfeller
1. I nødstilfeller må du koble apparatet fra strømmen.
2. Et defekt apparat må ikke kobles til strømuttak.

Sikkerhet
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Beskrivelse av apparatet
Ved hjelp av kondenseringsprinsippet sørger apparatet TTK 128 E
for automatisk luftavfukting i rommet.
Ventilatoren suger den fuktige romluften inn i luftinntaket (5) via
luftfilteret, fordamperen og kondensatoren bak. På den kalde
fordamperen avkjøles romluften til under duggpunktet.
Vanndampen som er i luften setter seg som kondensat hhv. rim
på fordamperlamellene. I kondensatoren blir den avfuktede,
nedkjølte luften varmet opp igjen noen grader, og blåst ut. Den
behandlede, tørkede luften blander seg med romluften. På grunn
av den kontinuerlige romluftsirkulasjonen gjennom apparatet
reduseres luftfuktigheten i oppstillingsrommet. 
Avhengig av lufttemperaturen og den relative luftfuktigheten
drypper det kondenserte vannet jevnt, eller kun under de
periodiske opptiningsfasene, gjennom de integrerte
avløpsstussene ned i kondensatbeholderen (7) som befinner seg
på undersiden. Denne er utstyrt med en flottør for beregning av
oppfyllingsnivået. 
Apparatet er utstyrt med et betjeningsfelt (1) for betjening og
funksjonskontroll. 
Når det maksimale oppfyllingsnivået til kondensatbeholderen (7)
nås, lyser kondensatbeholderens kontrollampe (se kapittelet
Betjeningselementer) på betjeningsfeltet (1). Apparatet slås av.
Kondensatbeholderens kontrollampe slukkes ikke før den tømte
kondensatbeholderen (7) settes inn igjen. Hvis det ønskes kan det
kondenserte vannet avledes ved hjelp av en slange på
kondensattilkoblingen (6). Apparatet muliggjør en reduksjon av
den relative luftfuktigheten på inntil ca. 30 %. Grunnet
varmeutstrålingen som utvikler seg under driften, kan
romtemperaturen stige noe.

Presentasjon av apparatetInformasjon angående apparatet

Nr. Betjeningselement

1 Betjeningsfelt
2 Luftutgang (lukket, må åpnes før drift)
3 Bærehåndtak på siden
4 Forside
5 Luftinntak på baksiden
6 Slangetilkobling for kondensvannavløpet
7 Kondensatbeholder
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Tekniske spesifikasjoner

Strømskjema

Parameter Verdi

Modell TTK 128 E
Avfuktingsytelse, maks. 55 l / 24 t
Avfuktingseffekt @ 30 °C / 80 % r.f. 50 l / 24 t
Driftstemperatur 5 til 32 °C
Arbeidsområde rel. luftfuktighet 30 til 90 %
Luftytelse, maks. 380 m³/t
Stømtilkobling 1/N/PE~ 230 V 50 Hz
Effektopptak (iht. EN 60335) 1150 W
Nominell strøm 5,1 A
Kondensatbeholder 7,2 l
Kjølemiddel R410A
Kjølemiddelmengde 515 g
Vekt 23,0 kg
Dimensjoner (høyde x dybde x bredde) 628 x 286 x 481 (mm)
Minimumsavstand til vegger/gjenstander A: Oppe: 50 cm

B: Bak: 50 cm
C: Side: 50 cm
D: Foran: 50 cm

Lydtrykknivå LpA (1 m; iht. DIN 45635-01-KL3) 58 dB (A)
NO Bruksanvisning – Luftavfukter TTK 128 E 4



Apparatet er utstyrt med transportruller og håndtak for å gjøre
transporten enklere.
Ta hensyn til følgende instrukser før hver transport:

1. Frakoble apparatet ved nettstøpselet (se kapittelet
Betjeningselementer).

2. Trekk støpselet ut av stikkontakten. Ikke bruk
strømledningen som trekksnor!

3. Tøm kondensatbeholderen. Vær oppmerksom på kondensat
som drypper ned i ettertid.

Ta hensyn til følgende informasjoner etter hver transport:
1. Still apparatet rett når transporten er avsluttet.
2. Ikke slå på apparatet før det har gått en time!

Lagring
Når apparatet ikke er i bruk, må det lagres som følger:
• tørt,
• under tak,
• i stående posisjon, på et sted som er beskyttet mot støv og

direkte sollys,
• eventuelt beskyttet mot inntrengende støv ved hjelp av et

plasttrekk.
• Lagringstemperaturen tilsvarer det driftstemperaturområdet

som er nevnt i kapittelet Tekniske data.

• Apparatet arbeider helautomatisk etter at det er slått på.
• Unngå at dører og vinduer står åpne.

Oppstilling
Ved oppstilling av apparatet må man ta hensyn til
minimumsavstandene til vegger og gjenstander iht. kapittel
Tekniske data.

• Apparatet må stilles opp stabilt og vannrett.
• Still apparatet midt i rommet og på god avstand fra

varmekilder.
• Hvis apparatet skal stilles opp i spesielt våte områder som

vaskerom, bad eller liknende, må apparatet sikres iht.
forskriftene angående feilstrøms-verneinnretninger (RCD =
Residual Current protective Device).

• Forsikre deg om at skjøteledningene er rullet helt ut eller inn.

Informasjoner angående avfuktingsytelse
Avfuktingsytelsen er avhengig av:
• rommets beskaffenhet
• romtemperaturen
• den relative fuktigheten

Jo høyere romtemperaturen og luftfuktigheten er, desto høyere er
avfuktingsytelsen.
For bruk i boliger er en relativ luftfuktighet på ca. 50-60 %
tilstrekkelig. I lagre og arkiver må en luftfuktighet på
ca. 50 % ikke overskrides.

Transport Betjening

CC

A

B

D
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Betjeningselementer

Slå på apparatet
1. Forsikre deg om at kondensatbeholderen er tom og at den er

satt inn riktig. Hvis ikke fungerer ikke apparatet!
2. Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
3. Åpne lamellene på luftutløpet (2).
4. Trykk på tasten POWER (14).
5. Trykk på tasten SPEED (15) for å velge ønsket viftehastighet.
6. Trykk på tasten HUMIDITY SETTING (18) for å stille inn ønsket

luftfuktighet.

Stille inn luftfuktighet
Henvisning:
Ikke velg en luftfuktighet som ligger over den faktiske
luftfuktigheten i rommet der apparatet skal benyttes.

Luftfuktigheten kan stilles inn mellom 20 % og 90 % i trinn på
5 %. Innstilt luftfuktighet kan avleses på displayet (16).

• Trykk på tasten HUMIDITY SETTING (18) for å stille inn ønsket
luftfuktighet.

Stille inn viftehastighet
Du kan velge mellom høy eller lav viftehastighet. 
• Trykk på tasten SPEED (15) for å stille inn ønsket

viftehastighet.
– Når høy viftehastighet er innstilt, lyser kontrollampen

HI (12). 
– Når lav viftehastighet er innstilt, lyser kontrollampen

LOW (11).

Driftstypen Permanent drift
I kontinuerlig drift avfukter apparatet luften hele tiden, uavhengig
av luftfuktigheten. 
Kondensatet fanges opp i kondensatbeholderen eller avledes
separat.
For separat utførsel kreves det en egnet slange (ø ½") og en
tilstrekkelig stor beholder eller et avløp til å fange opp
kondensvannet.
Start den kontinuerlige driften som følger:

1. Slå av apparatet. 
2. Ta ut kondensvannbeholderen (7) dersom du ønsker separat

utførsel av kondensvannet, og utfør trinn 3 og 4. Hvis du vil
fange opp kondensatet i kondensatbeholderen, fortsetter du
fra trinn 5.

3. Koble en passende slange (ø ½") til slangetilkoblingen (6), og
før denne ned i en egnet beholder for oppsamling av
kondensvannet.
– Pass på at beholderen står lavere enn slangetilkoblingen.
– Pass under bruk på at beholderen for oppsamling av

kondens ikke renner over for å unngå vannskader.
4. Sett inn kondensatbeholderen (7) igjen.

– Pass på at slangen ikke havner i klem.
5. Trykk på tasten HUMIDITY SETTING (18) til displayet viser CO.

– Luftavfukteren arbeider nå i kontinuerlig drift.

Nr. Betegnelse

8 Kontrollampe DEFROST
9 Kontrollampe TANK FULL
10 Kontrollampe TIMER
11 Kontrollampe LOW
12 Kontrollampe HI
13 Kontrollampe OPERATION
14 Tast POWER
15 Tast SPEED
16 Display
17 Tast TIMER
18 Tast HUMIDITY SETTING

10

16

98

1718 15 14

131211
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Automatisk drift
I automatisk drift tilpasser apparatet avfuktingen automatisk til
betingelsene i omgivelsene.

• Trykk på tasten HUMIDITY SETTING (18) til displayet viser AU.
– Dersom omgivelsestemperaturen er høyere enn 27 °C,

stiller apparatet luftfuktigheten til 50 %.
– Dersom omgivelsestemperaturen er høyere enn 20 °C og

lavere enn 27 °C, stiller apparatet luftfuktigheten til 55 %.
– Dersom omgivelsestemperaturen er høyere enn 5 °C og

lavere enn 20 °C, stiller apparatet luftfuktigheten til 60%.
– Dersom omgivelsestemperaturen er lavere enn 5 °C,

kobler kompressoren automatisk ut.

Automatisk avising
Hvis romtemperaturen er på under 12 °C iser fordamperen under
avfuktingen. Apparatet gjennomfører da en automatisk avising.
Varigheten av avisingen varierer. Kontrollampen DEFROST (8)
lyser.
• Ikke slå av apparatet under den automatiske avisingen. Ikke

ta nettstøpselet ut av stikkontakten.
Hvis romtemperaturen er lavere enn 5 °C, slår du av apparatet.
• Vent i minst 3 minutter før du slår apparatet på igjen.

Stille inn timer
Ved hjelp av timeren kan du styre hvor mange timer det skal ta før
apparatet slås automatisk på eller av. Timeren kan stilles inn fra
1 til 24 timer.

Slik slås apparatet automatisk på etter en viss tid:
1. Pass på at stikkontakten er satt i, og apparatet slått av.
2. Trykk på tasten TIMER (17) for å stille inn ønsket antall timer

før automatisk innkobling.
– Kontrollampen TIMER (10) lyser.

Henvisning:
Timer-innstillingen slettes dersom stikkontakten trekkes ut eller
apparatet slås på manuelt med Power-tasten.

Slik slås apparatet automatisk av etter en viss tid:
1. Apparatet er slått på.
2. Trykk på tasten TIMER (17) for å stille inn ønsket antall timer

før automatisk utkobling.
– Kontrollampen TIMER (10) lyser.

Henvisning:
Timer-innstillingen slettes dersom du slår av apparatet.

A.

B.

ø 1/2´´

C.
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Tømming av kondensatbeholderen

Ta ut av drift
1. Slå av apparatet ved hjelp av nettbryteren (se kapittelet

Betjeningselementer).
2. Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.
3. Trekk støpselet ut av strømuttaket.
4. Tøm kondensbeholderen og tørk med en ren klut. Vær

oppmerksom på kondensat som drypper ned i ettertid.
5. Rengjør apparatet og spesielt luftfilteret iht. kapittelet

Vedlikehold.
6. Lagre apparatet iht. kapittelet Lagring.

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å
teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå
funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger:

Apparatet starter ikke:
• Kontroller nettilkoblingen.
• Kontroller støpselet for å se om det er skadet.
• Vent i 10 minutter før du starter apparatet på nytt. Hvis

apparatet ikke starter, bør du la en fagkyndig bedrift for
kulde- og klimateknikk eller Trotec gjennomføre en elektrisk
kontroll.

Apparatet går, men det dannes ikke noe kondensat:
• Kontroller om kondensatbeholderen sitter som den skal.

Kontroller oppfyllingsnivået til kondensatbeholderen og tøm
den ved behov. Kontrollampen til kondensatbeholderen får
ikke lyse opp.

• Kontroller flottøren i kondensatbeholderen for å se om den er
tilsmusset. Ved behov må man rengjøre flottøren og
kondensatbeholderen. Flottøren må være bevegelig.

• Kontroller romtemperaturen. Ta hensyn til apparatets tillatte
arbeidsområde iht. de tekniske dataene.

• Kontroller den forhåndsvalgte, ønskede luftfuktigheten.
Luftfuktigheten i oppstillingsrommet må ligger over det
valgte området. Reduser den forhåndsvalgte luftfuktigheten
eventuelt på dreiebryteren (11).

• Kontroller om luftfilteret er tilsmusset. Ved behov må du
rengjøre hhv. bytte luftfilter.

• Kontroller kondensatorens for eventuell tilsmussing av
overflaten (se kapittelet Vedlikehold). La et fagfirma for kjøle-
og klimateknikk eller Trotec rengjøre kondensatoren hvis den
er tilsmusset.

Apparatet er støyende eller vibrer, kondens renner ut:
• Kontroller om apparatet står rett og om det står på et jevnt

underlag.

Apparatet blir veldig varmt, det er støyende og taper effekt:
• Kontroller om luftinntaket og luftfilteret er tilsmusset. Fjern

det ytre smusset.
• Kontroller apparatet innvendig og spesielt viften, viftehuset,

fordamperen og kondensatoren utvendig for eventuell
tilsmussing (se kapittelet Vedlikehold). La et fagfirma for
kjøle- og klimateknikk eller Trotec rengjøre apparatets indre
deler hvis de er tilsmusset.

Fungerer ikke apparatet ditt feilfritt etter kontrollene?
La et fagfirma for kjøle- og klimateknikk eller Trotec få reparere
det.

A.

C.

B.

D.

Feil og forstyrrelser
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Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner
1. Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.
2. Trekk alltid ut støpselet før du begynner å arbeide!
3. Ikke fjern flottøren fra kondensatbeholderen.

Vedlikeholdsoppgaver som krever at apparatet
åpnes skal kun utføres av fagverksteder for kjøle-
og klimateknikk eller av Trotec.

Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss
1. Fjern luftfilteret (se kapittelet Rengjøring av luftinntakene og

luftfilteret).
2. Lys inn i apparatets åpninger med en lommelykt.
3. Kontroller om apparatets indre deler er tilsmusset.
4. Hvis du oppdager et tykt støvlag, må du la et fagfirma for

kjøle- og klimateknikk eller Trotec rengjøre apparatet
innvendig.

5. Sett inn luftfilteret igjen.

Rengjøring av huset og kondensatbeholderen
1. Rengjør med en lofri, myk klut.
2. Fukt kluten med kaldt vann. Ikke bruk spray, løsningsmiddel,

alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte
kluten.

Rengjøring av luftfilteret

Forsiktig!
Forsikre deg om at luftfilteret verken er slitt eller
skadet. Hjørnene og kantene på luftfilteret må ikke
være deformert eller avrundet.
Før du setter inn luftfilteret igjen må du påse at det er
uskadet og tørt!
Ta hensyn til kapittelet Vedlikeholdsintervaller slik at
luftfilteret skiftes ut i tide!

Vedlikehold

C.

A.

B.
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Reservedelsoversikt og reservedelsliste

Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel

1 front panel 17 condenser 33 down poly foam
2 fan 18 evaporator 34 upper foam cutting piece a
3 fan motor 19 display pcb 35 middle partition panel
4 housing for blower 20 top cover 36 micro switch
5 sleeve of micro switch 21 connecting link 37 sleeve of micro switch
6 micro switch 22 back blade 38 water tankcover
7 motor support 23 front blade 39 float
8 discharge pipe 24 control plate 40 water tank
9 side panel 25 back panel 41 base
10 holder of 26 air filter 42 right support blade 
11 capacitor 27 foam cutting piece a 43 left support blade 
12 round filter 28 carton box 44 pcb board
13 capacitor 29 foam cutting piece b 45 protection cover box 
14 charge  pipe 30 upper foam cutting piece a 46 side panel resistance plate
15 capillary 31 supply cord 47 fixed plate for the front top panel 
16 air outlet 32 upper poly foam 48 caster

Instruks!
Posisjonsnumrene til 
reservedelene avviker fra 
posisjonsnumrene til 
komponentene i 
bruksanvisningen.
NO Bruksanvisning – Luftavfukter TTK 128 E 10



Elektroniske apparater skal ikke kastes i
husholdningsavfallet, men skal i EU, i samsvar med
EUROPAPARLAMENTETS RÅDSDIREKTIV 2002/96/EC

fra 27. januar 2003 om kasserte elektriske og elektroniske
produkter, kasseres på faglig riktig måte. Ved endt levetid må
dette apparatet kasseres i samsvar med gjeldende
lovbestemmelser.

Apparatet drives med et miljøvennlig og ozonnøytralt kjølemiddel
(se kapittelet Tekniske spesifikasjoner). Kjølemiddelet/
oljeblandingen som befinner seg i apparatet må kastes på faglig
riktig måte i henhold til det nasjonale lovverket.

i henhold til EU-direktivet for lavspenning 2006/95/EF, vedlegg III
avsnitt B og EU-direktivet 2014/30/EU angående
elektromagnetisk kompatibilitet.
Vi erklærer herved at luftavfukteren TTK 128 E er utviklet,
konstruert og produsert iht. de nevnte EU-direktivene.

Standarder som benyttes:
EN 60335-2-40:2002 + A1:2005 (inkl. Corr.2006) + A2:2005 
EN 60335-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

-merket finner man på apparatets typeskilt.

Produsent: 
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
Faks: +49 2452 962-200
E-post: info@trotec.de

Heinsberg, 06.07.2015

Adm. dir.: Detlef von der Lieck

Deponering Samsvarserklæring
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