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Luftavfuktare LAG 40D

TORRA FAKTA
Produktbeskrivning

• LAG 40D är en kondensavfuktare, 
d.v.s. luften kyls så att vattnet i luften 
kondenseras ut.

• LAG 40D är försedd med dubbelsugande 
radialfläkt.

• LAG 40D är försedd med automatisk 
avfrostning, som i standardutförande 
avfrostar genom att stoppa kompressorn, 
medan Ha utförande är försedd med 
varmgasavfrostning.

• LAG 40D är försedd med lätt rengörings-
bart luftfilter.

• LAG 40D är försedd med lättmanövrerad 
elektronisk hygrostat som styr och visar 
den relativa fuktigheten.

• LAG 40D kan förses med en termostat-
styrd elvärmare på 3 kw.

LAG 40D är en luftavfuktare för golvmontage i lite
större utrymmen och är avsedd för torkning av 

lagerlokaler, vattenverk m.m.

Utförande Arbetsområde
Ha +5°C – +32°C
Standard +10°C – +32°C

Hjälmarödsvägen 15 . 277 32 Kivik . Sweden . Tel. 0414-41 42 60
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PRODUKTBESKRIVNING
Luftavfuktare LAG 40D har en stabil konstruktion, tillverkad av elförzinkad och lackerad stålplåt.

• Är platssnål och mycket servicevänlig

• Högt placerad avloppsanslutning

• Luftreningsfilter som tar hand om damm, 
flock etc, lätt avtagbart vid rengöring och byte

• Pressostat som skyddar kompressorn mot onormala tryck

• Serviceventiler för ev. kylmedie påfyllning och test

• Tidrelä som förhindrar täta starter – skonsamt för 
kompressor och elnät

• Motorskydd för manuell återställning

• Indikeringslampor för drift och larm

• Justerbara fötter
• Skonsamt köldmedium

SÅ HÄR FUNGERAR LAG 40D
Den fuktiga luften i rummet sugs in i avfuktaren av
en radialfläkt. Luften passerar först genom ett luft -
reningsfilter för att i näste steg kylas ner i avfuktarens
kylbatteri. Här kondenseras vattenångan till vatten
som leds ut i golvbrunnen genom en avloppsslang.
Den kylda och avfuktade luften återvärms i kon -
densorn till en högre temperatur och blåses fritt ut i
rummet.

TEKNISKA DATA
Arbetsområde - temp °C 5–32
Arbetsområde - fukt %RF 40–90
Elanslutning 400V-3 N-50 hz
Elförbrukning - 
avfuktning kW 2.0
Säkring A 10 trög
Luftflöde m3/h 1000
Bredd mm 550
Djup mm 600
Höjd mm 1240
Vikt kg 88

ÅTERFÖRSÄLJARE

Torr/varm
luft ut

Fuktig luft
in



3

Elanslutning
Installationen skall utföras av behörig elektriker.
Avfuktaren får ej monteras i brandfarliga rum.

Om aggregatet används för torkning av kläder
eller installeras i våta rum skall anslutning göras
via fast förlagd kabel och allpolig brytare.

Anslut avfuktaren enligt bifogade elschema.

Anvisningar för luftavfuktare LAG 40

Montage

Placering
Den mängd fuktighet som din luftavfuktare tar
bort beror på dess placering och fuktighetsgraden
i lokalen. Även väderleksförhållanden påverkar
luftavfuktarens prestanda, vid kallt väder sjunker
prestanda.

LAG 40 avfuktaren hanteras alltid i stående läge.
Packa upp avfuktaren, kontrollera att inget är 
skadat.
Avfuktaren placeras med baksidan ca 200 mm
intill vägg, samt minst 500 mm till närmsta 
sidovägg.
Avfuktaren monteras i våg med dom justerbara
fötterna.

ELSÄK-FS

Kondensanslutning
Anslut dräneringsledning till nippeln på 
aggregatets baksida och vidare till avlopp. 
OBS ! Se till att ledningen har tillräckligt fall 
utefter hela dess sträckning.

Kondensvatten-
avlopp Ø 18 mm

>500 mm >500 mm

>200 mm



4

Drift
För att avfuktaren ska 
bibehålla sin kapacitet 
samt för att inte utsättas 
för onormalt slitage skall 
filtret bytas eller rengöras 
med jämna mellanrum.
Kontrollera att inget 
onormalt ljud kommer 
från kompressor eller fläkt.
Kontrollera köldmedie-
fyllningen.
Kontrollera att ej onormal 
ispåfrysning på förångaren 
förekommer.
Kontrollera och ev. kalibrera hygrostaten.
Kontrollera att kondensat-vattnet från avfuktaren 
rinner ut i avloppet.

Kontrollera indikeringslamporna:
• Avfuktning = lampan lyser då kompressorn 
är i drift.

• Alarm = lampan lyser då något säkerhetssystem
har löst ut.

Vid start ska strömbrytaren vara i TILL-läge.
Hygrostaten ställs in på önskat värde. Lämpligen
50–60%. Aggregatet startar när den relativa
fuktig heten överstiger det inställda värdet. Medan
avfuktaren är i drift skall om möjligt fönster och
dörrar hållas stängda, för att förhindra den av -
fuktade luften från att lämna rummet och bli
utbytt mot fuktig luft.

TILL

FRÅN

Tryck set > 5 sek. tills ”diF” kommer fram, tryck set, 
ställ in ”diF” med pilarna förslagsvis 3. (denna kan 
justeras från + – 1% till + – 9%). 
Tryck set, ”typ” kommer fram, denna skall vid 
avfuktning ställas på d.
Tryck set ”Cor” kommer fram, hygrostaten kan 
justeras + – 10%. Mät den relativa fuktigheten vid 
givaren och ev. justera hygrostaten. Tryck set i minst 5 sek. och programmeringen är lagrad.

Inställning av rel. fuktigheten
Tryck set. displayen blinkar : Ställ önskad fuktighet med pilarna, bekräfta med set. Displayen visar den 
akuella rel. fuktigheten vid givaren. Röd lysdiod visar att avfuktning pågår.

Vid elvärmetillsats
Öppna elluckan på avfuktarens front, ställ in termostaten ”Rt” på önskad rumstemperatur. Max 30° C.

Skötsel/Underhåll

Anvisningar för luftavfuktare LAG 40

Programmering Fox Digital Control

Filter
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Återställ Öh genom att trycka ner
den röda knappen.

Larm/felsökning – röd lampa lyser när någon skyddsvakt har löst ut.
Orsak
• Luftfiltret igensatt eller luftflödet genom avfuktaren hindrat.
• Temperaturen i rummet för hög, > 30° C.
• Kontrollera att fläkten går. Reducerat luftflöde kan lösa ut pressostaten eller överhettningsskyddet.

Har pressostat eller överhettningsskydd löst ut?
• Kontrollera att fläkten går och har avsedd effekt.
• Kontrollera att temperaturen i lokalen inte är högre än 30° C.
• Kontrollera att luftfiltret inte är igensatt.

Återställning av pressostat (Gp) åtgärdas genom att:
• Gör spänningslöst till avfuktaren.
• Skruva loss avfuktarens vänstra gavel, sedd framifrån.
• Återställ högtryckspressostaten genom att föra den gröna knappen 
i höger ändläge – ett klick ska höras.

Återställning av värmebatteriets överhettningsskydd 
(Öh) åtgärdas genom att:
OBS! Gäller om avfuktaren är försedd med elvärmetillsats.
• Gör spänningslöst till avfuktaren.
• Skruva av locket på avfuktaren – återställ Öh genom att trycka 
ner den röda knappen.

Starta om avfuktaren
OBS! Kompressorn har fördröjd start med 2,5 minuter.

På/Av
Driftslampan på displayen lyser med rött sken när avfuktning pågår.

Driftslampan släckt betyder:
Den relativa fuktigheten är lägre än inställt värde på hygrostaten. 
Om det är fuktigt i lokalen kan det vara fel på avfuktarens funktion.

Anvisningar för luftavfuktare LAG 40

Skötsel/Underhåll

Återställ högtryckspressostaten
genom att föra den gröna knappen
i höger ändläge.

Kontrollera avfrostningen
Avfuktaren är försedd med automatisk avfrostnings-automatik som känner av avfrostningsbehovet två
gånger i timmen.
Standardutförandet: Avfrostningsuret stannar kompressorn, medan fläkten är i drift. När ev. isbildning på
förångaren har smält startar åter kompressorn.
I hetgasutförandet: Avfrostningsuret stannar fläkten medan kompressorn är i drift. Magnetventilen i 
hetgasledningen är öppen och sprutar in varmgas i förångaren. När ev. isbildning har smält på förångaren
stänger magnetventilen och fläkten startar åter.

Larm och felsökning: luftavfuktare LAG 40












