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Symboler
Fare på grund af elektrisk strøm!
Henviser til farer på grund af elektrisk
strøm, der kan medføre alt fra personska-
der til død.

Fare!
Henviser til en fare, der kan medføre per-
sonskader.

Forsigtig!
Henviser til en fare, der kan medføre ma-
terielle skader.

Du finder den aktuelle version af betjeningsvejlednin-
gen på adressen: www.trotec.de

Retlig henvisning
Denne publikation erstatter alle foregående. Denne
publikation må hverken helt eller delvist eller i nogen
form reproduceres eller ved hjælp af elektroniske sy-
stemer bearbejdes, kopieres eller distribueres uden
vores skriftlige godkendelse. Ret til tekniske ændrin-
ger forbeholdes. Alle rettigheder forbeholdes. Va-
renavne benyttes uden garanti for fri anvendelighed,
og i alt væsentligt følges producenternes skrivemåde.
De anvendte varenavne er registrerede og skal be-
tragtes som sådan. Det leverede produkt kan afvige
fra billederne af produktet. Det foreliggende doku-
ment er udarbejdet med den nødvendige omhu. Vi
hæfter ikke for fejl eller udeladelser. © TROTEC®

Indholdsfortegnelse

Anvisninger vedrørende 
betjeningsvejledningen
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Beskrivelse af apparatet
Apparatet sørger for automatisk luftaffugtning af loka-
ler ved hjælp af kondenseringsprincippet.
Ventilatoren suger den fugtige luft i lokalet ind gen-
nem luftindgangen (7) via luftfiltret (8), fordamperen
og den bagvedliggende kondensator. Luften nedkøles
til under dugpunktet på den kolde fordamper. Vand-
dampen i luften sætter sig som kondensvand eller rim
på fordamperens lameller. Den affugtede, afkølede
luft opvarmes igen på kondensatoren og blæses ud
igen med en temperatur på ca. 5 °C over rumtempe-
raturen. Den behandlede, tørrere luft blandes igen
med luften i lokalet. Luftfugtigheden i opstillingsrum-
met reduceres, fordi apparatet permanent sørger for
cirkulation af luften i lokalet. Afhængigt af lufttempe-
raturen og den relative luftfugtighed drypper det kon-
denserede vand konstant eller kun under de
periodiske afrimningsfaser ned i kondensvandsbak-
ken og gennem den integrerede afløbsstuds ned i
kondensvandsbeholderen (3) nedenunder. Beholde-
ren er udstyret med en svømmer til måling af påfyld-
ningsniveauet. Apparatet er forsynet med et
betjeningspanel (1) til betjening og funktionskontrol.
Når kondensvandsbeholderens (3) maksimumsniveau
er nået, blinker kondensvandsbeholderens kontrol-
lampe (se kapitlet “Betjeningselementer”) på betje-
ningspanelet (1) rødt. Apparatet slukkes.
Kondensvandsbeholderens kontrollampe slukkes
først, når den tømte kondensvandsbeholder (3) sættes
i igen. Kondensvandet kan også føres bort gennem en
slange på kondensvandstilslutningen (6). Apparatet
kan sænke den relative luftfugtighed ned til ca. 49 %.
Det fungerer som ekstra hjælp til tørring af vådt va-
sketøj eller beklædning i bolig- eller arbejdslokaler. På
grund af den varmeudvikling, der sker under drift, kan
temperaturen i lokalet stige med ca. 1-4 °C.

Billede af apparatet
Oplysninger om apparatet

Nr. Betjeningselement

1 Betjeningspanel
2 Greb
3 Kondensvandsbeholder
4 Fødder
5 Luftudgang
6 Kondensvandstilslutning
7 Luftindtag med luftfilter
8 Luftfilter

2

3

15

7

8

4

6
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Tekniske data

Ledningsdiagram

Parametre Værdi

Model TTK 31 E
Affugtningsydelse, maks. 12 l / 24 h
Driftstemperatur 5-35 °C
Arbejdsområde for relativ luftfugtighed 49-100 %
Luftkapacitet, maks. 120 m³/h
Eltilslutning 230 V / 50 Hz
Effektforbrug, maks. 240 W
Sikring på opstillingssted 10 A
Kondensvandsbeholder 1,6 l
Kølemiddel R134a
Kølemiddelmængde 100 g
Vægt 9 kg
Mål (HxDxB) 320 x 160 x 500 mm
Minimumafstand til vægge / genstande A: Øverst: 45 cm

B: Bag: 45 cm
C: Siden: 45 cm
D: Foran: 45 cm

Lydtryksniveau LpA (1 m; iht. DIN 45635-01-KL3) 45 dB (A)
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Læs denne vejledning omhyggeligt før
ibrugtagning / anvendelse af apparatet, og
opbevar den altid umiddelbart i nærheden af
opstillingsstedet eller på apparatet!

• Anvend ikke apparatet i eksplosionsfarlige rum.

• Anvend ikke apparatet i olie-, svovl-, klor- eller
saltholdig atmosfære.

• Opstil apparatet oprejst og stabilt.

• Udsæt ikke apparatet for direkte vandstråler.

• Sørg for, at luftindgange og luftudgange er fri.

• Sørg for, at indsugningssiden altid er fri for smuds
og løse genstande.

• Stik aldrig genstande ind i apparatet.

• Du må ikke tildække apparatet eller transportere
det under driften.

• Sørg for, at alle elledninger uden for apparatet er
beskyttet mod beskadigelse (f.eks. forårsaget af
dyr).

• Tag hensyn til apparatets tilslutningseffekt, led-
ningslængden og anvendelsesformålet, når du
vælger forlængerledning. Undgå elektrisk overbe-
lastning.

• Transportér kun apparatet oprejst og med tømt
kondensvandsbeholder.

• Bortskaf det opsamlede kondensvand. Drik det ik-
ke. Der er fare for infektion!

Apparatet er ikke egnet til tørring af lokaler og områ-
der efter vandskader pga. rørbrud eller oversvømmel-
ser.

Tilsigtet brug
Brug kun apparatet TTK 31 E til tørring og affugtning
af rumluft, og overhold de tekniske data.

Med til tilsigtet brug hører: 
• Tørring og affugtning af:

– Boligrum, soveværelser, bruserum eller kælder-
rum

– Bryggerser, sommerhuse, campingvogne, både

• Til at holde følgende områder tørre:

– Lagre, arkiver, laboratorier

– Badeværelser, toiletter, omklædningsrum etc.

Utilsigtet brug
Opstil ikke apparatet på fugtige eller oversvømmede
underlag. Anvend ikke apparatet udendørs. Læg ikke
genstande, som f.eks. vådt tøj, til tørre på apparatet.
Konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller om-
bygninger på apparatet uden tilladelse fra producen-
ten er forbudt. 

Personalets kvalifikationer
Personer, der anvender dette apparat, skal:

• Kende de farer, der kan opstå ved arbejde med
elapparater i fugtige miljøer.

• Træffe foranstaltninger til beskyttelse mod direkte
berøring af de strømførende dele.

• Have læst og forstået betjeningsvejledningen, især
kapitlet “Sikkerhed”.

Servicearbejde, der kræver åbning af kabinettet,
må kun udføres af specialvirksomheder for køle-
og klimateknik eller af TROTEC®.

Restrisici
Fare på grund af elektrisk strøm!
Arbejde på elektriske komponenter må
kun udføres af en autoriseret elektriker!

Fare på grund af elektrisk strøm!
Tag stikket ud af stikkontakten før alt ar-
bejde på apparatet!

Forsigtig!
For at undgå skader på apparatet må det
aldrig anvendes uden monteret luftfilter!

Sikkerhed
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Fare!
Der kan opstå farer i forbindelse med det-
te apparat, hvis det anvendes fagligt
ukorrekt eller utilsigtet af personer, der
ikke er blevet instrueret i brugen! Over-
hold personalekvalifikationerne!

Forholdsregler i nødstilfælde
1. Slå i nødstilfælde strømmen til apparatet fra.

2. Slut ikke et defekt apparat til elnettet igen.

Apparatet er udstyret med håndtag i siden, så det er
lettere at transportere.
Vær opmærksom på følgende anvisninger, før appa-
ratet transporteres:

1. Sluk for apparatet på strømafbryderen (se kapitlet
“Betjeningselementer”).

2. Træk strømstikket ud af stikkontakten. Træk ikke
i elledningen!

3. Tøm kondensvandsbeholderen. Vær opmærksom
på efterfølgende dryppende kondensvand.

Vær opmærksom på følgende anvisninger efter trans-
port af apparatet:
1. Stil apparatet oprejst efter transporten.

2. Vent én time, før du tænder apparatet!

Opbevaring
Når apparatet ikke anvendes, skal det opbevares på
følgende måde:

• Tørt.

• Under tag.

• Oprejst på et sted, der er beskyttet mod støv og di-
rekte sollys.

• Om nødvendigt beskyttet mod indtrængende støv
med en plastindpakning.

• Opbevaringstemperaturen svarer til det oplyste
område for driftstemperaturen i kapitlet “Tekniske
data”.

• Apparatet arbejder fuldautomatisk, når det er
tændt, indtil det slukkes af svømmeren i den fyldte
kondensvandsbeholder eller en indstillet timer.

• Ventilatoren arbejder permanent, indtil apparatet
slukkes, således at den indbyggede sensor kan
måle luftfugtigheden korrekt.

• Undgå åbne døre og vinduer.

Opstilling
Overhold minimumsafstandene til vægge og andre
genstande ved opstilling af apparatet, som beskrevet
i kapitlet “Tekniske data”.

• Opstil apparatet stabilt og vandret.

• Stil så vidt muligt apparatet midt i lokalet, og hold
afstand til varmekilder.

• Sørg ved opstilling af apparatet især i vådrum som
bryggerser, badeværelser o.l. for at sikre apparatet
på opstillingsstedet med en fejlstrøms-beskyttel-
sesanordning, der opfylder forskrifterne (RCD =
Residual Current protective Device).

• Sørg for, at forlængerledninger er rullet helt ud.

Transport

Betjening

CC

A

B

D
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Anvisninger om affugtningsydelsen
Affugtningsydelsen afhænger af følgende:

• Lokalets beskaffenhed

• Rumtemperaturen

• Den relative luftfugtighed

Jo højere rumtemperaturen og den relative luftfugtig-
hed er, desto større er affugtningsydelsen.
Ved brug i boliger er en relativ luftfugtighed på ca. 50-
60 % tilstrækkelig. På lagre og i arkivrum bør luftfug-
tigheden ikke overskride en værdi på ca. 50 %.

Betjeningselementer

Nr. Betjeningselement

9 Kontrollampen “FAN”:
Lyser, når ventilationsfunktionen er aktiveret (ingen affugt-
ning af rumluften).

10 Kontrollampen “LOW”: 
Lyser ved aktiveret lav ventilationshastighed. Desuden er 
affugtningen af rumluften aktiveret.

Kontrollampen “HIGH”:
Lyser ved aktiveret høj ventilationshastighed. Desuden er 
affugtningen af rumluften aktiveret.

11 Indstilling af den ønskede luftfugtighed.

Knappen “Pil op”:
Øger værdien for den ønskede luftfugtighed (maks. 80 %).

Knappen “Pil ned”:
Sænker værdien for den ønskede luftfugtighed (min. 30 %).

Bemærk!
For at starte permanent drift skal du trykke på knappen “Pil 
ned” eller “Pil op”, indtil “CO” vises på displayet (18).

12 Strømafbryder:
Slår apparatet fra (standby) eller til.

13 Driftskontrollampe:
Lyser, når apparatet er blevet tændt.

14 Kontrollampe for kondensvandsbeholder:
Lyser, når det maksimale påfyldningsniveau for kondens-
vandsbeholderen er nået eller når kondensvandsbeholderen 
ikke er sat rigtigt i apparatet.

15 Kontrollampen “DEFROST”:
Lyser, når den automatiske afisning er aktiv.

16 Kontrolllampen “TIMER”:
Lyser, når funktionen “TIMER” er aktiveret.

17 Knappen “TIMER”:
Indstiller apparatets driftstid.

18 Display til visning af den ønskede luftfugtighed
19 Knappen “MODE” til valg af driftstypen “FAN”, “LOW”, 

“HIGH”, “AUTO”.
20 Kontrollampen “AUTO”:

Lyser ved aktiveret automatisk affugtning.

  % RH  / hr

13

14

1211

15161719

109

1820
6 Betjeningsvejledning – Luftaffugter TTK 31 E DA



Ibrugtagning
Montering af luftfilter

Sådan tændes apparatet
1. Kontrollér, at kondensvandsbeholderen er tom og

sat korrekt i. I modsat fald fungerer apparatet ik-
ke!

2. Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt
sikret.

3. Åbn klappen på luftudgangen (5).

4. Tænd apparatet på strømafbryderen (12).

5. Kontrollér, om kondensvandsbeholderens
kontrollampe (14) er slukket.

6. Kontrollér, om driftskontrollampen (13) lyser.

7. Regulér rummets luftfugtighed med knapperne
“Pil op”  og “Pil ned” (11).

8. Vælg den ønskede driftstype ved at trykke på
knappen “MODE” (19).

A.

C.

B.
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Driftstypen “Permanent drift”
I permanent drift affugter apparatet luften kontinuer-
ligt og uafhængigt af luftens fugtindhold. 
For at starte den permanente drift skal du trykke på
knappen “Pil ned” eller “Pil op” (11), indtil “CO” vises
på displayet (18). Kontrolllampen permanent drift (16)
lyser grønt.
Desuden kan der indstilles en høj eller lav ventilations-
hastighed med knappen “MODE” (19).

Indstilling af driftstid/starttid
1. Tryk på knappen “TIMER” (17), når apparatet er

tændt for at indstille apparatets driftstid. Tryk på
knappen “Pil ned” eller “Pil op” (11) igen, indtil
den ønskede værdi i timer vises på displayet (18).
Kontrollampen “TIMER” (16) lyser. Når driftstiden
er udløbet, slukkes apparatet automatisk.

2. For at deaktivere denne funktion skal du trykke
flere gange på knappen “TIMER” (17), indtil kon-
trollampen “TIMER” er slukket.

Automatisk afisning
Hvis rumtemperaturen er mindre end 12 °C, tiliser for-
damperen under affugtningen. Derfor udfører appara-
tet en gang i timen en automatisk afisning.
Kontrolllampen “DEFROST” (15) lyser.

Tømning af kondensvandsbeholderen

A.

C.

B.

D.

TANK FULL
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Drift med slange på 
kondensvandstilslutningen

Driftsophør
1. Sluk for apparatet på strømafbryderen (se kapitlet

“Betjeningselementer”).

2. Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige
hænder.

3. Træk stikket ud af stikkontakten.

4. Tøm kondensvandsbeholderen, og tør den med
en ren klud. Vær opmærksom på efterfølgende
dryppende kondensvand.

5. Rengør apparatet og især luftfiltret, som beskre-
vet i kapitlet “Service”.

6. Opbevar apparatet, som beskrevet i kapitlet “Op-
bevaring”.

A.

B.

1/2″
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Apparatet er kontrolleret flere gange i løbet af produk-
tionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår
funktionsfejl, skal du kontrollere apparatet ud fra føl-
gende liste.

Apparatet starter ikke:
• Kontroller strømtilslutningen 

(230 V/1~/50 Hz).

• Kontrollér strømstikket for beskadigelse.

• Lad en specialvirksomhed for køle- og klimateknik
eller TROTEC® foretage en elektrisk kontrol.

Apparatet arbejder, men der dannes ikke
kondensvand:

• Kontrollér, at kondensvandsbeholderen er monte-
ret korrekt. Kontrollér kondensvandsbeholderens
påfyldningsniveau, og tøm den om nødvendigt.
Kondensvandsbeholderens kontrollampe må ikke
lyse.

• Kontrollér svømmeren i kondensvandsbeholderen
for snavs. Rengør svømmeren og kondensvands-
beholderen efter behov. Svømmeren skal kunne
bevæge sig.

• Kontrollér lokalets temperatur. Apparatets ar-
bejdsområde ligger mellem 5 og 35 °C.

• Sørg for, at den relative luftfugtighed stemmer
overens med de tekniske data.

• Kontrollér den forvalgte ønskede luftfugtighed.
Luftfugtigheden i opstillingsrummet skal ligge over
det valgte område. Reducer evt. den forvalgte, øn-
skede luftfugtighed med knappen “Pil ned” (11).

• Kontrollér luftfiltret for snavs. Rengør eller udskift
luftfiltret efter behov.

• Kontrollér kondensatoren udefra for snavs (se ka-
pitlet “Service”). Lad en specialvirksomhed for kø-
le- og klimateknik eller TROTEC® rense en
tilsmudset kondensator.

Apparatet støjer eller vibrerer, der løber
kondensvand ud:

• Kontrollér, om apparatet står lige og på en jævn
overflade.

Apparatet bliver meget varmt, støjer og mister
ydelse:

• Kontrollér luftindgangene og luftfiltret for snavs.
Fjern udvendig snavs.

• Kontrollér apparatet indvendigt og især ventilato-
ren, ventilatorhuset, fordamperen og kondensato-
ren udefra for snavs (se kapitlet “Service”). Lad en
specialvirksomhed for køle- og klimateknik eller
TROTEC® rense apparatet indvendigt, hvis det er
tilsmudset.

Fungerer apparatet ikke fejlfrit efter udført
kontrol?
Send apparatet til reparation hos en specialvirksom-
hed for køle- og klimateknik eller hos TROTEC®.

Fejl og driftsforstyrrelser
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Serviceintervaller

Service- og vedligeholdelsesprotokol
Apparattype: ........................................ Apparatnummer: ........................................

Service

Service- og vedligeholdelsesinterval Før hver ibrug-
tagning

Efter 
behov

Mindst hver 
2. uge

Mindst hver 
4. uge

Mindst 
hvert halve 
år

Mindst én 
gang om 
året

Tøm kondensvandsbeholderen X
Kontrollér indsugnings- og udblæsningsåbnin-
ger for snavs og fremmedlegemer, og rengør om 
nødvendigt

X

Udvendig rengøring X X
Visuel kontrol af apparatet indvendigt for snavs X X
Kontrollér indsugningsgitre og luftfilter for snavs 
og fremmedlegemer, og rengør og udskift om 
nødvendigt

X X

Udskift luftfilter X
Kontrollér for skader X
Kontrollér fastgørelsesbolte X X
Prøvekørsel X

Service- og vedligeholdelsesinterval 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kontrollér indsugnings- og udblæsningsåbnin-
ger for snavs og fremmedlegemer, og rengør 
om nødvendigt
Udvendig rengøring
Visuel kontrol af apparatet indvendigt for 
snavs
Kontrollér indsugningsgitre og luftfilter for 
snavs og fremmedlegemer, og rengør eller 
udskift dem om nødvendigt
Udskift luftfilter
Kontrollér for skader
Kontrollér fastgørelsesbolte
Prøvekørsel
Bemærkninger:

1. Dato: ..................................
Underskrift:.............................

2. Dato: ..................................
Underskrift:.............................

3. Dato: ..................................
Underskrift:.............................

4. Dato: ..................................
Underskrift: ............................

5. Dato: ..................................
Underskrift:.............................

6. Dato: ..................................
Underskrift:.............................

7. Dato: ..................................
Underskrift:.............................

8. Dato: ..................................
Underskrift: ............................

9. Dato: ..................................
Underskrift:.............................

10. Dato: ................................
Underskrift:.............................

11. Dato: ................................
Underskrift:.............................

12. Dato: ................................
Underskrift: ............................

13. Dato: ................................
Underskrift:.............................

14. Dato: ................................
Underskrift:.............................

15. Dato: ................................
Underskrift:.............................

16. Dato: ................................
Underskrift: ............................
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Aktiviteter før start på service
1. Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige

hænder.

2. Træk strømstikket ud før alt arbejde!

3. Fjern ikke kondensvandsbeholderens svømmer.

Servicearbejde, der kræver åbning af
kabinettet, må kun udføres af spe-
cialvirksomheder for køle- og klima-
teknik eller af TROTEC®.

Visuel kontrol af apparatet indvendigt for 
snavs
1. Fjern luftfiltret (se kapitlet “Rengøring af luftind-

gange og luftfilter”).

2. Lys med en lommelampe ind i apparatets åbnin-
ger.

3. Kontrollér apparatet indvendigt for snavs.

4. Hvis du kan se et tykt lag støv, skal du lade en
specialvirksomhed for køle- og klimateknik eller
TROTEC® rengøre apparatet indvendigt.

5. Sæt luftfiltret i igen.

Rengøring af huset og 
kondensvandsbeholderen
1. Brug en fnugfri, blød klud til rengøringen.

2. Fugt kluden med rent vand. Brug ikke spray, op-
løsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler
eller skuremidler til at fugte kluden.
12 Betjeningsvejledning – Luftaffugter TTK 31 E DA



Rengøring af luftindgange og luftfilter

Forsigtig!
Kontrollér, at luftfiltret hverken er opslidt
eller beskadiget. Hjørnerne og kanterne
på luftfiltret må ikke være deformerede
eller afrundede.
Kontrollér, at luftfiltret er ubeskadiget og
tørt, før du sætter det i igen!
Følg kapitlet “Serviceintervaller”, så luft-
filteret udskiftes rettidigt!

A.

B.

C.

D.

E.
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Reservedelsoversigt og reservedelsliste

Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel

1 Filter 19 Pressing line plate 37 Fan blower
3 Air inlet grille 20 Power cord 40 Condenser connector
4 Back cover 21 Compressor 41 Strainer
5 Evaporator 23 Rubber foot 42 Evaporator connector
6 Humidity sensor 27 Chassis 43 Working tube
8 Upper cover 28 Main body 44 Capillary
9 Control panel sticker 29 Condenser 45 Discharge tube
10 Wind deflector 30 Front cover 46 Condenser outlet tube
11 Air outlet net 31 Left cover 47 Evaporator inlet tube
14 Motor capacity 32 Water tank
15 Main board 33 Floater
16 Micro switch 34 Right cover
17 Float connecting rod 35 Display board
18 Compressor capacity 36 Motor

Bemærk!
Reservedelenes positionsnumre er ikke de samme som de positionsnumre
for komponenter, der anvendes i betjeningsvejledningen.
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Elektronisk udstyr må ikke bortskaffes
sammen med det almindelige hushold-
ningsaffald, men skal i EU – i henhold til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om brugt
elektrisk og elektronisk udstyr – bortskaffes fagligt
korrekt. Bortskaf dette apparat i henhold til bestem-
melserne i den gældende lovgivning, når det ikke skal
bruges længere.

Apparatet anvender et miljøvenligt og ozonneutralt
kølemiddel (se kapitlet “Tekniske data”). Bortskaf kø-
lemidlet/olieblandingen i apparatet fagligt korrekt i
henhold til den nationale lovgivning.

i henhold til EF-lavspændingsdirektivet 2006/95/EF,
bilag III, afsnit B, og EF-direktivet 2004/108/EF om
elektromagnetisk kompatibilitet.
Hermed erklærer vi, at luftaffugteren TTK 31 E er ud-
viklet, konstrueret og fremstillet i overensstemmelse
med de nævnte EF-direktiver.
Anvendte harmoniserede standarder:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
IEC 62233:2005

-mærket findes på apparatets typeskilt.

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

Heinsberg, d. 09.07.2013

Direktør: Detlef von der Lieck
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