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Torkrumsavfuktare TAV-15/20
TAV-15 och TAV-20 är två luftavfuktare avsedda för 
väggmontage i mindre torkrum mm. Spara upp till

80% av dina torkningskostnader.
Arbetsområde +15°C – +32°C.

TAV-15 och TAV-20 arbetar enligt 
kondensationsprincipen, dvs luften kyls så
att vattnet i luften kondenseras ut.

Bättre miljö.
Torkrummet blir torrt, lagom varmt, fritt
från mögel och fuktbildning. Man får en
mjuk och skön tvätt.

TORRA FAKTA
TAV-15 och TAV-20 är försedda med ett lätt
rengöringsbart nylonfilter.

TAV-15-230 och TAV-20-230 är försedda
med en termostatstyrd elvärmare på 1 kW. 
De är lämpliga för torkrum som saknar
grundvärme och har en golvyta på ca 
10 resp. 15 m2. I torkrum bör även en 
cirkulationsfläkt monteras.

TILLBEHÖR
• cirkulationsfläkt
• timer

• torklinor
• benställning

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

MÅTT

ÅTERFÖRSÄLJARE

Luftavfuktare

TAV-15
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KAPACITET

TAV-15/20 med väggkonsoler

650 (735) 390 (440)140

400
(450)

Kondensvatten-
avlopp Ø 16 mm

Mått inom ( ) avser TAV-20

Luftavfuktare

TAV-20
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✽  Ljudtrycksnivå, LpA, i rum med dämpning motsvarande 10m Sabine. 

Data TAV-15-230 TAV-20-230

Arbetsområde +15 – +32°C +15 – +32°C

Luftflöde 138 l/s 500m3/h 166 l/s 600m
3
/h

Spänning 230 V-1 fas-50 hz 230 V-1 fas-50 hz

Säkring 10A (trög) 10A (trög)

Effektbehov 1750W 2100W

Vikt 44 kg 55 kg

Ljudnivå 65 dB(A)✽ 68 dB(A)✽
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Anvisningar för torkrumsavfuktare TAV-15/20

Montage

Placering
Aggregatet monteras på vägg med hjälp av de
medföljande konsolerna. Skruva först upp konso-
lerna, se borrmall nedan. Placera sedan aggregatet
på konsolerna och skruva fast det (skruv medföl-
jer). Den utgående luften bör vara fri från hinder.
Ev tvättlinor skall gå i luftströmmens riktning.

Anslut dräneringsslangen till nippeln på 
aggregatets undersida och vidare till avlopp (golv-
brunn eller liknande). 
OBS ! Se till att slangen 
har tillräckligt fall utefter 
hela dess sträckning.

Kondensvatten-
avlopp Ø 16 mm

Slang

Om aggregatet transporterats på fel sätt, t.ex.
legat på sidan, finns det risk för att oljan i
kompressorn runnit ut i rörslingorna.

Låt därför aggregatet stå vågrätt i minst
2 timmar innan start.

FRÅN

TILL

2 tim

590 mm

Borrmall för
väggkonsoler
TAV-15

200 mm

680 mm

Borrmall för
väggkonsoler
TAV-20

200 mm

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.

ELSÄK-FS
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Minst 1 gång
i månaden

Drift
Varje månad
För att aggregatet ska 
bibehålla sin kapacitet 
samt för att inte utsättas 
för onormalt slitage skall 
filtret rengöras minst en 
gång per månad.
Dammsug, blås eller 
borsta rent med en 
mjuk borste.

Vid start ska strömbrytaren vara i TILL-läge.
Indikeringslampan på strömbrytaren tänds när
aggregatet är spänningssatt.
Är avfuktaren ansluten till timer startas aggregatet
genom att ställa in lämplig tid på timern.
Är avfuktaren ansluten till hygrostat ställs denna
in på lämpligt värde. Aggregatet startar när den
relativa fuktigheten överstiger detta. Lämpligt
värde 50%.
Avfuktarens elvärmetillsats har en termostat
inbyggd i el-centralen som styr el-värmaren. 
Termostaten är fabriksinställd på ett lämpligt
värde (+ 25°C) och behöver därför inte ändras.

Tillbehör – avfuktare

Skötsel

Anvisningar för torkrumsavfuktare TAV-15/20
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Cirkulationsfläkt CF 300-25
Förhöjer luftcirkulationen i torkrummet 
vilket ger kortare torktid. 
Monteras lämpligen i torkrummets tak.
Hål för montering 2 ¥ 6,5 mm – c/c 340 mm.
Luften blåser neråt. 
Spänning: 230 V AC. Effektbehov: 90 W.
Varvtal: 1300 r/m. Luftflöde: 1550 m3/h. 
Kopplas till plintar i avfuktaren, se elschema.

Timer 6h-kapslad
Inställbar tid 0–6 timmar.
Monteras lämpligen vid dörr.

1 2

3
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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 topp-plåt, samt vänster 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:
• Gör spänningslöst till avfuktaren.

• Skruva loss avfuktarens topp-plåt – 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 elpanelen lyser när avfuktning pågår.

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

Anvisningar för torkrumsavfuktare TAV-15/20

Larm och felsökning

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

Återställ Öh genom att trycka ner
den röda knappen.








