
Monterings- och 
skötselanvisning för 

luftavfuktare LAK 1200
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Kanalanslutna Luftavfuktare 
LAK-400/LAK-800/LAK-1200

TORRA FAKTA
LAK-avfuktarna är funktionsprovade och driftsklara vid leverans.

LAK-avfuktarna är utrustade med automatisk avfrostning. 

LAK-avfuktarna är mycket servicevänliga.

LAK-avfuktarna kan specialtillverkas för särskilda ändamål.

TILLBEHÖR:

• Helgasavfrostning (Ha) för snabbare avfrostning

• Vattenkyld kondensor för värmeåtervinning

• Extra värmebatteri

• Timer

LAK-avfuktarna är avsedda för
poolrum, duschrum, tvätthallar,
lagerlokaler, bergrum mm.

LAK-avfuktarna är avsedda att
monteras i separata teknikrum
samt anslutas till ett kanalsystem
med till och frånluftsdon.

Man kan också placera avfuktaren
i den lokal som avfuktas, man
ansluter då endast tryck sidan på
avfuktaren.

ARBETSOMRÅDE:
+10°C – +32°C

               

Bilden visar servicesida höger
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flödeskontroll. TAC-fläkten använder sig av en EC-motor,
spetsad med en teknik som gör det möjligt att få total 
kontroll. Tack vare inbyggda funktioner kan du enkelt 
kontrollera och reglera luftflöde och tryck. Med fyra knappar
och en tydlig LCD-skärm regleras luftflödet till rätt nivå. 
Trots den avancerade tekniken är fläkten enkel att montera
och mycket driftsäker. TAC-fläkten är dessutom otroligt tyst,
den har en extremt hög verkningsgrad och är mycket energi-
snål. Denna programmeras på vår fabrik till rätt luftflöde.
Efter installation av kanaler o.d. är det bara att starta upp
avfuktaren. Fläkten ställer in sig till rätt varvtal.

Fördelar
• Ingen luftflödesinjustering på anläggningen.
• Alltid rätt luftflöde genom avfuktaren.
• Optimal avfuktning.
• Hög verkningsgrad.
• Låg ljudnivå.
Kompressor
Vi använder en helhermetisk kolv eller scroll kompressor som
är lätt åtkomlig för servisce, liksom övrig kylautomatik.

Filter
Luftfiltret är utbytbart och i veckat G4-utförande.

Kanalanslutning
Aggregatet är försett med stosar med gummiringstätning, för
spirokanalanslutning.

Styrutrustning
På elcentralens front finns en manöverbrytare, samt indike-
ringslampor. Inbyggt i elcentralen finns manöversäkring, 
tidrelä och kontaktor med motorskydd, samt temperaturstyrt 
av frostningsur. Vidare finns styrkort för luftflödesinställningar
och kontroll.

Indikering
Då aggregatet är i drift och kompressorn går lyser en lampa
(Avfuktning).

Larm
• Vid igensatt filter tänds en röd lampa.
• Vid utlöst motorskydd eller för högt tryck i kondensorn 
tänds en röd lampa.

Styrning
LAK-avfuktarna är försedda med lättmanövrerad elektronisk
hygrostat som styr och visar den relativa fuktigheten.

���� 
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Arbetsområde +10°C – +32°C +10°C – +32°C +10°C – +32°C

Luftflöde 250 l/s (900m3/h) 500 l/s (1800m3/h) 830 l/s (3000m3/h)

Tillgängligt tryck 200 Pa 150 Pa 200 Pa

Spänning 400/3N/50 400/3N/50 400/3N/50

Säkring 10 AT 16 AT 20 AT

Effektbehov 2400 W 3600 W 5500 W

Anslutning-spiro � 250 � 315 � 500

Ansl.-kondensvatten 32 32 32

Vikt 125 kg 180 kg 215 kg

Lämplig poolstorlek
���

ca 32 m 2 50 m 2 80 m 2

TEKNISKA DATA

Luftriktning

Filter

Kylkompressor

El
styrcentral

���
�����������������������������
�����������������	�

Funktion
LAK-avfuktarna arbetar enligt kondensationsprincipen, dvs
luften kyls så att vattnet i luften kondenseras ut. Den kylda
luften värms igen av värmen från kondensorn. När vattnet
kondenseras ut frigörs värme. denna energi samt värme från
fläkten medför att temperaturen höjs 5–10°C när luften 
passerar aggregatet. LAK-avfuktarna är försedda med auto -
matisk avfrostning. Standardmodellen avfrostar genom att
stoppa kompressorn och Ha-modellen är försedd med 
varmgasavfrostning. Hygrostatens givare är placerad i 
avfuktarens sugsida. När avfuktningsbehov föreligger går 
fläkten på inställd luftflöde. När avfuktningsbehov ej 
föreligger går fläkten ner på reducerad luftflöde. Härmed
känner fuktgivaren hela tiden av fuktigheten i den lokal som
skall avfuktas. Samtidigt får man en energisnål drift.

Montage
LAK-avfuktarna finns i höger- och vänsterutförande, d.v.s.
med servicesidan åt höger eller vänster, sett i luftriktningen. 
Aggregaten är avsedda för golvmontage. Kondensavloppet
skall anslutas till avlopp – se även montage anvisning.

Hölje
Höljet är av aluzinkbelagd stålplåt medan kondenstråg och
invändiga detaljer är av rostfritt stål. Invändigt är höljet klätt
med ljudisolerat material.

Fläkt
Fläkten har en avancerad funktion med benämningen TAC
(Total Airflow Control) – en teknik för fullständig luft -
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Luftavfuktare
LAK-400

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

40% 50% 60% 70% 80%
Relativ luftfuktighet i rummet

Av
fu
kt

in
gs
ka

pa
ci
te
t l

/h

30°C 25°C
20°C 15°C
10°C

Rumstemperaturer

Luftavfuktare
LAK-800

0

1

2

3

4

5

6

7

40% 50% 60% 70% 80%
Relativ luftfuktighet i rummet

Av
fu
kt

in
gs
ka

pa
ci
te
t l

/h

30°C 25°C
20°C 15°C
10°C

Rumstemperaturer

Luftavfuktare
LAK-1200
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Luftavfuktare LAK-400 Servicelucka filter Inkl. kabelansl.
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Luftavfuktare LAK-800 Servicelucka filter Inkl. kabelansl.
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Luftavfuktare LAK-1200 Servicelucka filter Inkl. kabelansl.
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ÅTERFÖRSÄLJARE



5

Hjälmarödsvägen 15 . 277 32 Kivik . Sweden . Tel. 0414-41 42 60

www.kylprodukter.se



6

Hjälmarödsvägen 15 . 277 32 Kivik . Sweden . Tel. 0414-41 42 60

www.kylprodukter.se



7

Anvisningar för luftavfuktare LAK 400–1200

Montage
Placering
Avfuktaren får inte monteras i brandfarliga rum.
Avfuktaren placeras på anvisad plats. Tänk på
utrymme att komma åt servicesidan. Avfuktaren
skall stå stabilt på vågrätt golv och skruvas fast i
golvet om så behövs.

Luftkanaler
Anslut spirorör till avfuktarens anslutningar.
Dimension enl. avfuktarens anslutningar. Förse
kanalerna med ljuddämpare, luftdon enl. önske-
mål och praxis.
Placeras avfuktaren i lokalen som skall avfuktas
kan utblåsstosen förses med ett beröringsskydd.

Elanslutning
Anslutning skall utföras av behörig elektriker.
Anslutning skall göras med fast förlagd kabel.
Anslut avfuktarens kraftmatning enl. bif. 
elschema.
Anslut ev. hygrostat och styrkabel enl. bif. 
elschema.

Montage av fuktgivare
Levereras hygrostaten som tillbehör placeras
denna i lokalen ca 1700 mm över golvet.
Lämpligen placeras denna vid returluft-intaget.

Kontroll
Se över montage och anslutningar.

Start
Slå på strömbrytaren på elpanelens front. Ställ ner
hygrostaten så att avfuktaren startar. 
Kontrollera att fläkt- och kylkompressor går.
OBS! kylkompressorn har en fördröjd start på 
2,5 minuter.
Kontrollera luftmängden. Under förutsättning att
tryckfallet i kanalerna ej är för stort ställer fläkten
själv in sig till rätt luftflöde, se teknisk data.
Är avfuktaren försedd med elvärme – ställ in 
termostaten till önskad temperatur.
Ställ in lämpligt värde på hygrostaten, (50–60%
rel. fukt.). Vid behov kalibrera denna.

1

Dränering
Anslut avloppsröret på avfuktarens insugssida
med plaströr 32 mm, lägges med fall till 
golvbrunn.

�

Luftriktning 
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Anvisningar för luftavfuktare LAK 400–1200

Skötsel och underhåll

2

Kontrollera att avfuktaren är i drift
Ställ in hygrostaten så att avfuktaren startar.

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

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

• Filtervakt = lampan lyser när luftfiltret skall bytas. OBS! endast originalfilter bör användas.

Kontrollera styrutrustningen – att rätt börvärde är inställt på hygrostaten
Lämpligt värde 50–60% rel. fuktighet. Vid behov kalibrera denna.

Kontrollera avfuktnings-kapaciteten
Kontrollera kylsystemets synglas, vid drift skall ej nämnvärda bubblor förekomma.
Kontrollera att ingen onormal isbildning förekommer på förångaren.

Kontrollera avfrostningen
Avfuktaren är försedd med automatisk avfrostnings-automatik som känner av 
avfrostningsbehovet 2 gånger i timmen.
Standardutförande: Avfrostningsuret stannar kompressorn, medan fläkten är i drift. 
När ev. isbildning på förångaren har smält startar åter kompressorn.
Hetgasutförande: Avfrostningsuret stannar fläkten medan kompressorn är i drift. 
Magnetventilen i hetgasledningen är öppen och varmgas sprutas in i förångaren.
När ev. isbildning har smält på förångaren stänger magnetventilen och fläkten startar åter.

För att avfuktaren skall bibehålla sin kapacitet samt för att inte utsättas 
för onormalt slitage skall:
• Luftfiltret bytas när filtervakten larmar.

• Kontrollera att inget onormalt ljud kommer från kompressor eller fläkt.

• Kontrollera köldmediefyllningen.

• Kontrollera att ej onormal ispåfrysning på förångaren föreligger.

• Kontrollera och ev. kalibrera hygrostaten.

• Kontrollera ev. försmutsning i vattenlåset, samt vattenavrinningen från denna.
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Anvisningar för luftavfuktare LAK 400–1200

3

Programmering av Fox Digital Control
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.

Funktion
Hygrostatens givare är placerad i avfuktarens sugsida. När avfuktningsbehov föreligger går fläkten på
inställd luftflöde. När avfuktningsbehov ej föreligger går fläkten ner på reducerad luftflöde. Härmed känner
fuktgivaren hela tiden av fuktigheten i den lokal som skall avfuktas. Samtidigt får man en energisnål drift.

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:
• Öppna övre servicelucka för kompressordelen.
• Återställ högtryckspressostaten genom att föra den gröna knappen 
i höger ändläge – ett klick ska höras.

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

Lyser filtervakten – byt filter för bästa driftsekonomi.

Återställ högtryckspressostaten
genom att föra den gröna knappen
i höger ändläge.
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Inställning av luftflöde
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Funktion

*

*

*

DTV är en differenstryckvakt för övervakning i luftbehandlingsanläggningar. Den används bl a som
fläktvakt, filtervakt eller för att styra avfrostningsfunktioner.

*

*

*

Lätt att montera

Långtidsstabil

Klarar omgivningstemperatur ner till -20°C

DTV
Differenstryckvakt för

luft upp till 5000 Pa

För differenstryck upp till 5000 Pa

Lägsta inställningsvärde 20 Pa (DTV200)

Kompakt utförande

Nov 06

Trycket som är anslutet till P1 jämförs med trycket
anslutet till P2. Då differenstrycket överskrider
inställt börvärde växlar kontakten. Då tryckvakten
används som fläktvakt kan P2 lämnas öppen
(atmosfärstryck).

Börvärde ställs in med ratt under locket. Rattens
inställningsvärde kan avläsas utifrån genom locket.
Kopplingsdifferensen är fast inställd från fabrik.
Montage och service underlättas genom att locket
är utfört med endast en fästskruv.

Uppbyggnad
Tryckvakten består av ett givarhus i glasfiber-
förstärkt plastmaterial med syntetiskt membran.
Differenstrycket påverkar det fjäderupphängda
membranet som är länkat till en växlande kontakt.

1. Fästvinkel
2. Membran
3. P1 anslutning av det högre trycket
4. P2 anslutning av det lägre trycket

3-100
  placeringflik



20

AB Regin
Box 116, SE-428 22 Kållered
Besöksadress: Bangårdsvägen 35

Telefon: +46 31 720 02 00
Fax: +46 31 94 01 46
www.regin.se, info@regin.se

Modellbeteckningar

Tekniska data

DTV200 20-  300 Pa 15 Pa +/- 5 Pa
DTV500 50-  500 Pa 25 Pa +/- 8 Pa
DTV1000 100-1000 Pa 45 Pa +/- 11 Pa
DTV2000 500-2000 Pa 90 Pa +/- 15 Pa
DTV5000 1000-5000 Pa 220 Pa +/- 30 Pa

Dimension och inkoppling

Montagelägen

Rekommenderat
montageläge:
 vertikalt.
(Fabrikskalibrerat).

Horisontellt läge med
locket uppåt. Växlings-
punkten blir 11 Pa högre
än inställt värde på skalan.

Horisontellt läge med
locket nedåt. Växlings-
punkten blir 11 Pa lägre
än inställt värde på skalan.

Kontaktdata 5 A (0,8 A), 250 V AC, växlande kontakt
Kopplingsdifferens Se ovan
Elanslutning Skruvplint, PG11-genomföring
Omgivningstemperatur -20...+85°C
Lagringstemperatur -40...+85°C
Max differenstryck 5000 Pa

Tryckanslutningar Nipplar för slang med invändig Ø 6 mm.
Material givarhus Glasfiberförstärkt plastmaterial
Material membran Silicon LSR
Fästvinkel Förzinkad stålplåt, två fästhål Ø 5 mm, cc 40 mm.
Skyddsform IP54
Vikt 0,12 kg

Produkten uppfyller kraven för gällande Europeiska LVD standard
IEC669-1 och IEC669-2-1 och är CE-märkt.

Tillbehör
ANSLUTNINGSSET Förpackning med 2 m plastslang och 2 st tryckuttag.
DTV-ANSLUTNING Tryckanslutningsnippel i metall, vinklad 90°

1

3
2

DTV

Gemensam
Trycklöst sluten
Trycklöst öppen

P1=Anslutning av det högre trycket
P2=Anslutning av det lägre trycket

Typ Inställningsområde Kopplingsdifferens (D P)










