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Informasjon angående bruksanvisningen

Symboler

Advarsel mot elektrisk spenning
Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv
og helse forbundet med elektrisk spenning.

Advarsel
Signalordet betegner en fare med middels risikograd
som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader
hvis den ikke unngås.

Forsiktig!
Signalordet betegner en fare med lav risikograd som
kan føre til lette eller middels personskader hvis den
ikke unngås.

Instruks
Signalordet viser til viktig informasjon (f.eks. materielle
skader), men ikke farer.

Info
Henvisninger med dette symbolet hjelper deg å utføre
oppgavene dine på en rask og sikker måte.

Følg bruksanvisningen
Henvisninger med dette symbolet viser til at du må ta
hensyn til bruksanvisningen.

Den aktuelle versjonen av bruksanvisningen finner du under:

TTK 175 S

http://hub.trotec.com/?id=39717

TTR 355 S

http://hub.trotec.com/?id=39718

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 GmbH & Co. KG. 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 GmbH & Co. KG overtar intet ansvar for feil eller
utelatelser.

© Trotec GmbH & Co. KG
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Garanti og ansvar
Apparatet overholder de grunnleggende sikkerhets- og
helsekravene i de respektive EU-bestemmelsene og ble
kontrollert flere ganger på fabrikken.

Hvis det likevel oppstår funksjonsfeil, som ikke kan utbedres
ved hjelp av tiltakene i kapittelet “Feil og forstyrrelser”, ber vi
deg ta kontakt med din forhandler.

Ved garantikrav må apparatnummeret oppgis (se baksiden av
apparatet).

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn
av neglisjering av produsentinformasjonene, rettslige krav eller
endringer man har gjennomført på apparatet på egenhånd.
Inngrep i apparatet eller uautorisert utskifting av enkeltdeler kan
påvirke den elektriske sikkerheten til dette produktet betraktelig
og medfører at garantien slettes. Ethvert ansvar for material-
eller personskader som kan føres tilbake til at apparatet
benyttes i strid med informasjonene i denne bruksanvisningen,
blir utelukket. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske
design- og utførelsesendringer som følge av kontinuerlig
videreutvikling og produktforbedringer, uten at det opplyses om
dette på forhånd.

Vi er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet feilaktig
bruk. Det medfører også at garantikravene slettes.

Sikkerhet

Les nøye igjennom denne anvisningen før igangsetting/
bruk av apparatet og oppbevar anvisningen i umiddelbar
nærhet av oppstillingsstedet hhv. apparatet!
• Ikke bruk apparatet i rom hvor det er fare for eksplosjon.

• Ikke bruk apparatet i aggressiv atmosfære.

• Plasser apparatet stående og stabilt.

• La apparatet tørke etter fuktig rengjøring. Ikke benytt
apparatet når det er vått.

• Apparatet må ikke brukes eller betjenes med fuktige eller
våte hender.

• Ikke utsett apparatet for direkte vannstråling.

• Stikk aldri gjenstander eller legemsdeler inn i apparatet.

• Apparatet må ikke tildekkes eller transporteres under drift.

• Ikke sitt på apparatet.

• Apparatet er ikke et leketøy. Hold barn og husdyr unna.
Apparatet må bare brukes under oppsikt.

• Kontroller apparatet, tilbehør og tilkoblede deler for mulige
skader før hver bruk. Ikke benytt defekte apparater eller
deler.

• Påse at alle elektriske ledninger som befinner seg utenfor
apparatet, er beskyttet mot skader (f.eks. fra dyr). Ikke
bruk apparatet dersom strømledninger eller støpselet er
skadet!

• Strømtilkoblingen må svare til opplysningene i kapittelet
Tekniske data.

• Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet
stikkontakt.

• Ta hensyn til apparatets effekt, ledningslengden og
bruksformålet når du velger skjøteledning. Skjøteledningen
må vikles helt ut. Unngå elektrisk overbelastning.

• Hold i støpselet, ikke ledningen, når du kobler apparatet
fra strømnettet. Husk å koble apparatet fra strømnettet før
du utfører vedlikehold, pleie eller reparasjoner.

• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av strømuttaket når
du ikke bruker apparatet.

• Ikke bruk apparatet dersom du oppdager skader på
stikkontakt og kabler. Defekte strømledninger kan utgjøre
en alvorlig helsefare.

• Ta hensyn til lagrings- og driftsbetingelsene (se kapittelet
tekniske spesifikasjoner).

• Påse at både luftinntak og luftutløp er fri.

• Påse at inntakssiden alltid er fri for smuss og løse
gjenstander.

• Apparatet må kun transporteres i stående posisjon og med
tom kondensbeholder eller kondensslange.

• Før lagring eller transport må alt kondensvann tømmes.
Ikke drikk det. Det er helsefarlig!
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Riktig bruk
Apparatet TTK 175 S / TTK 355 S får kun brukes til tørking og
avfukting av romluft (f.eks. etter vannskader grunnet rørbrudd
eller oversvømmelser). De tekniske dataene må overholdes.

Til forskriftsmessig bruk hører:
• tørking og avfukting av:

– Bolig-, sove-, dusj- og kjellerrom
– vaskerom, hytter, campingvogn, båter

• Kontinuerlig tørking av:

– Lagre, arkiver, laboratorier
– Bade-, vaske- og garderoberom osv.

Feilaktig bruk
Ikke still apparatet på oversvømmet 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

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

Resterende farer

Advarsel mot elektrisk spenning
Arbeid på de elektriske komponentene må kun utføres
av et autorisert fagfirma!

Advarsel mot elektrisk spenning
Før alt arbeid på apparatet må man trekke støpselet ut
av strømuttaket!
Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.

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

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

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

Instruks
Ikke bruk apparatet uten at luftfilteret er satt inn.
Uten luftfilter blir apparatets indre deler tilsmusset, noe
som kan redusere effekten og føre til skader på
apparatet.

Adferd i nødstilfeller
1. I nødstilfeller må du koble apparatet fra strømmen: Slå av

apparatet og hold i støpselet når du trekker det ut av
stikkontakten.

2. Et defekt apparat må ikke kobles til strømuttak.
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Informasjon angående apparatet

Beskrivelse av apparatet
Ved hjelp av kondenseringsprinsippet sørger apparatet for en
automatisk luftavfukting i rommet. Ventilatoren suger den
fuktige romluften inn i luftinntaket (1) via luftfilteret (11),
fordamperen og kondensatoren som befinner seg bak. På den
kalde fordamperen avkjøles romluften til under duggpunktet.
Vanndampen som er i luften setter seg som kondens hhv. rim
på fordamperlamellene. På kondensatoren varmes den
avfuktete, avkjølte luften opp igjen og blåses ut igjen med en
temperatur på ca. 5 °C via romtemperaturen. 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 ned i kondensatskålen og gjennom de
integrerte avløpsstussene ned i kondensatbeholderen (4) som
befinner seg på undersiden.

Påfyllingsnivået til kondensatbeholderen (4) registreres ved hjelp
av en flottørbryter. Apparatet er utstyrt med et kontrollpanel (7)
for betjening og funksjonskontroll. Når det maksimale
påfyllingsnivået til kondensatbeholderen (4) nås, lyser
kondensatbeholderens kontrollampe (se kapittelet
Betjeningselementer) på kontrollpanelet (7) orange. Apparatet
slås av. Kondensatbeholderens kontrollampe slukker ikke før
den tømte kondensatbeholderen (4) settes inn igjen. Alternativt
kan det kondenserte vannet også avledes ved hjelp av en
kondensattappeslange på slangetilkoblingen (3) (se kapittelet
Drift med slange på kondensattilkoblingen) eller ved hjelp av en
kondensatpumpe som kan monteres i ettertid (se kapittelet
Installasjon av kondensatpumpen).

Apparatet muliggjør en reduksjon av den relative luftfuktigheten
på inntil ca. 32 %. På grunn av varmeutstrålingen som oppstår
under driften, kan romtemperaturen stige med ca. 1-4 °C.

Presentasjon av apparatet

1

2

3

5

4

11

10

9
8

7

6

Nr. Betegnelse

1 Luftinntak

2 Tilkobling for valgfri kondenspumpe

3 Slangetilkopling for kondenstappeslange

4 Kondensbeholder

5 Ståføtter

6 Transporthjul

7 Betjeningstavle

8 Luftutløp

9 Bærehåndtak

10 Transporthåndtak

11 Luftfilter
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Transport og lagring

Transport
Apparatet er utstyrt med transportruller og et transporthåndtak
for å gjøre transport av apparatet enklere.

Ta hensyn til følgende instrukser før hver transport:
1. Slå av apparatet ved hjelp av nettbryteren (se kapittelet

Betjeningselementer).

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

3. Tøm kondensatbeholderen eller kondensattappeslangen
eller kondensatpumpen (valgfritt). Vær oppmerksom på
kondens som drypper ned i ettertid.

4. Justering av transporthåndtaket til transportstillingen gjøres
på denne måten etter at apparatet er pakket ut:
Instruks!
Begge de nedre skruene (18, 19) må kun skrus ut en gang
etter at apparatet er pakket ut og settes inn igjen etter at
transporthåndtaket er justert.

ð Transporthåndtak ved utleveringen

18 19

ð Transporthåndtak i transportstilling

5. Hold transporthåndtaket med begge hender og vipp
apparatet slik at du kan kjøre det med transportrullene.

6. Transporter apparatet til stedet det skal benyttes.
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7. Ved behov stabler du flere apparater oppå hverandre som
vist her:

ð Transporthåndtak i stablestilling

Ta hensyn til følgende informasjoner etter hver transport:
1. Still apparatet rett når transporten er avsluttet.

Lagring
Når det ikke er i bruk må apparatet lagres:
• tørt,

• under tak,

• stående på et sted som er beskyttet mot støv og direkte
sollys,

• ved behov stables de oppå hverandre (maks. 3 apparater),

• ev. beskyttet mot inntrengende støv ved hjelp av et
plasttrekk.

• Lagringstemperaturen tilsvarer det
driftstemperaturområdet som er nevnt under tekniske
data.
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Betjening
• Når det er slått på arbeider apparatet helautomatisk inntil

det slås av ved hjelp av kondensbeholderen som er fylt.

• 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.

• Overhold tilstrekkelig avstand til varmekilder når apparatet
stilles opp.

• Hvis apparatet skal stilles opp i spesielt våte områder, må
apparatet sikres iht. forskriftene angående feilstrøms-
verneinnretninger (FI-bryter).

A

B

CC

D

• 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 den relative luftfuktigheten er,
desto høyere er avfuktingsytelsen.

For bruk i boliger er en relativ luftfuktighet på ca. 50 til 60 %
tilstrekkelig. I lagre og arkiver må en luftfuktighet på 
ca. 50 % ikke overskrides.

Betjeningselementer
Betjeningstavle

13

14

15

16

12

Nr. Betegnelse

12 Driftstimeteller

13 Kilowattimeteller (alternativ)

14 Forvalgsbryter luftfuktighet

15 Nettbryter;
Lyser når apparatet er slått på.

16 Kontrollampen til kondensbeholderen

Apparatet kan være utstyrt med en betjeningstavle med
dualteller (se illustrasjonen oppe til høyre). Ta kontakt med din
Trotec kundeservice.

Kondenspumpe (valgfri)

17

Nr. Betegnelse

17 Tast for restvannstømming av kondenspumpen

Apparatet kan eventuelt drives med en kondenspumpe 
(se kapittel Installasjon av kondenspumpen (valgfritt)). Ta
kontakt med din Trotec kundeservice.
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Igangsetting

Sette inn luftfilter
Forsikre deg om at luftfilteret er installert før du slår på
apparatet.

A.

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

satt inn riktig. Hvis ikke fungerer ikke apparatet!

2. Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet
stikkontakt.

3. Slå på apparatet ved nettbryteren (15).

4. Sørg for at nettbryteren (15) lyser.

5. Kontroller om kontrollampen til kondensbeholderen (16) er
slukket. Hvis ikke må du tømme kondensbeholderen.

6. Reguler romluftfuktigheten ved hjelp av forvalgsbryteren for
luftfuktighet (14).

Driftstypen Permanent drift
I kontinuerlig drift avfukter apparatet luften hele tiden,
uavhengig av luftfuktigheten. For å starte kontinuerlig drift, må
du stille forvalgsbryteren for luftfuktighet (14) på Max.

Automatisk avriming
Hvis romtemperaturen er på under 11 °C iser fordamperen
under avfuktingen. Apparatet gjennomfører da en automatisk
avriming. Varigheten av avrimingen varierer.
• Ikke slå av apparatet under den automatiske avrimingen.

Ikke ta nettstøpselet ut av stikkontakten.

Tømming av kondensbeholderen
1.

2.

3.

4.
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Drift med slange på kondenstilkoblingen
1.

2.

3.

1/2''

Ta ut av drift

Advarsel mot elektrisk spenning
Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

1. Slå av apparatet ved hjelp av nettbryteren (se kapittelet
Betjeningselementer).

2. Alt etter utførelse fjerner du kondensen som befinner seg i
apparatet på denne måten:

ð Tøm den valgfrie kondenspumpen ved å aktivere tasten
for restvanntømming på kondenspumpen.

ð Tøm kondensbeholderen og tørk med en ren klut. Vær
oppmerksom på kondens som drypper ned i ettertid.

ð Fjern kondenstappeslangen og restvæsken som
befinner seg i den.

3. Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

4. Trekk støpselet ut av strømuttaket.

5. Rengjør apparatet og spesielt luftfilteret iht. kapittelet
Vedlikehold.

6. Lagre apparatet iht. kapittelet Lagring.
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Feil og forstyrrelser
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 tilkoblingen til strømnettet 

(1/N/PE ~ 230V/ 50 Hz).

• Kontroller støpselet for å se om det er skadet.

• La et fagfirma for kjøle- og klimateknikk eller Trotec
gjennomføre en elektrisk kontroll.

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

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

• Kontroller om kondensatbeholderen er tilsmusset. Ved
behov må man rengjøre kondensatbeholderen.

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

• Forsikre deg om at den relative luftfuktigheten tilsvarer de
tekniske dataene.

• Kontroller den forhåndsvalgte, ønskede luftfuktigheten.
Luftfuktigheten i oppstillingsrommet må ligger over det
valgte området. Reduser den forhåndsvalgte
luftfuktigheten hhv. med dreiebryteren.

• 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 vibrerer:
• Kontroller at apparatet er plassert stående og står støtt.

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

utvendig smuss.

• Kontroller apparatets utside for eventuell tilsmussing 
(se kapittelet Vedlikehold). La et fagverksted for kjøle- og
klimateknikk eller Trotec rengjøre apparatet innvendig for
smuss.

Fungerer ikke apparatet ditt feilfritt etter kontrollene?
Ta kontakt med kundeservice. Ta ev. apparatet med til et
fagfirma for kjøle- og klimateknikk eller Trotec for å få det
reparert.
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Vedlikehold Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholds- og pleieintervall før hver oppstart ved behov minst hver 
2. uke

minst hver 
4. uke

minst hver 
6. måned

minst en gang i
året

Tøm kondenspumpe, kondensatskål hhv.
kondensator

X

Kontroller innsugings- og
utblåsningsåpningene for smuss og
fremmedlegemer, rengjør ved behov

X X

Rengjøring utvendig X X

Visuell kontroll av apparatets indre deler
for smuss

X X

Kontroller om oppsugings- og
utblåsningsåpningene er tilsmusset og om
det er fremmedlegemer i dem, rengjør og
skift ut ved behov.

X X

Bytt luftfilter X

Kontroller om det finnes skader X

Kontroller festeskruene X X

Prøvekjøring X

Vedlikeholds- og pleieprotokoll
Apparattype: ............................................. Apparatnummer: ....................................

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

Kontroller innsugings- og
utblåsningsåpningene for smuss og
fremmedlegemer, rengjør ved behov

Kontroller kondenspumpen og beholderen,
ev. rengjør dem

Rengjøring utvendig

Visuell kontroll av apparatets indre deler
for smuss

Kontroller om innsugingsgitter og luftfilter
er tilsmusset og om det er
fremmedlegemer i dem, rengjør og skift ut
ved behov.

Bytt luftfilter

Kontroller om det finnes skader

Kontroller festeskruene

Prøvekjøring

Bemerkninger:

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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Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner

Advarsel mot elektrisk spenning
Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

• Slå av apparatet.

• Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.

Advarsel mot elektrisk spenning
Vedlikeholdsoppgaver som krever at apparatet
åpnes, skal kun utføres av autoriserte
fagverksteder eller av Trotec.

Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss
1. Fjern luftfilteret.

2. Lys inn i apparatets åpninger med en lommelykt.

3. Hvis du oppdager et tykt støvlag, må du la et fagfirma for
kjøle- og klimateknikk eller Trotec rengjøre apparatet
innvendig.

4. Sett inn luftfilteret igjen.

Rengjøre apparathuset
Rengjør apparatet med en fuktet myk og lofri klut. Påse at det
ikke trenger inn væske i apparathuset. Ikke bruk skuremidler.

Kjølevæskekretsløp
• Hele kjølemiddelkretsløpet er et vedlikeholdsfritt,

hermetisk lukket system, og skal kun vedlikeholdes eller
repareres av et fagverksted for kulde- og klimateknikk
eller Trotec.

Rengjøring av luftfilteret
Luftfilteret må rengjøres med en gang det er skittent. Dette
vises f.eks. ved en redusert effekt (se kapittel Feil og
forstyrrelser).

Instruks
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!

A.

B.

C.

• Sett det rengjorte og tørre filteret tilbake i apparatet i
omvendt rekkefølge.
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Teknisk vedlegg Tekniske spesifikasjoner

Parameter Verdi

Modell TTK 175 S TTK 355 S

Avfuktingseffekt @30 °C / 80 % r.f. 40 l / 24 t 55 l / 24 t

Avfuktingsytelse, maks. 50 l / 24 t 70 l / 24 t

Driftstemperatur 5 °C – 32 °C 5 °C – 32 °C

Arbeidsområde relativ fuktighet 32% – 100 % r.f. 32% – 100 % r.f.

Luftvolumstrøm 300 m³/t 1 000 m³/t

Strømtilkobling 1/N/PE~ 230 V 50 Hz 1/N/PE~ 230 V 50 Hz

Effektbehov, maks. 0,88 kW 1,27 kW

Nominell strøm 4,0 A 5,8 A

Vanntank oppsamlingskapasitet 6 l 6 l

Kjølemiddel R410a R410a

Kjølemiddelmengde 510 g 650 g

Vekt 35 kg 39 kg

Mål (H x L x B) 663 x 451 x 494 mm 742 x 150 x 500 mm

Minimumsavstand til vegger/gjenstander A: Oppe: 50 cm
B: Bak: 50 cm
C: Side: 50 cm
D: Foran: 50 cm

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) 52 dB(A) 54 dB(A)
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Strømskjema

E
Ph
N
S1
S2

S3

S4
L

H
M1
M2
Y

P

Earthing / Erdung
Electric Phase / Elektrische Phase
Common Line / Gemeinsame Leitung
Mains switch / Netzschalter
Micro switch fill level rocker (tank presence) / 
Mikroschalter Wippe Vollstand (Tank Präsenz)
Micro switch fill level rocker (water full) / 
Mikroschalter Wippe Vollstand (Voll Wasser)
Humidistat / Hygrostat
Condensation tank indicator light (red), tank full 
Kondensatbehälter-Kontrolllampe (rot), Behälter voll
Time counter / Zeitzähler
Compressor / Kompressor
Fan motor / Lüftermotor
Two way valve (defrost magnet valve) / 
Zwei-Wege-Ventil (Abtau-Magnetventil)
Water Pump Socket / Wasserpumpe Steckdose

-
-
-
-
-

-

-
-

-
-
-
-

-
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Sprengtegning Info
Posisjonsnumrene til reservedelene avviker fra
posisjonsnumrene til komponentene som er brukt i
bruksanvisningen.
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Reservedelsliste TTK 175 S

Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel

A1 Base Plate A22 Black Painted Ø20 Round Aluminium Profile
Sliding Handle

C3 35 μF Starting Capacitor

A2 Structural Element for Ø250 Fan A23 Black Passivated Handle Bar Safety Pin C4 Tank Present Microswitch

A3 Controls' Side Panel B1 ABS Threaded Condensation Pan C5 Full Tank Microswitch

A4 Left Side Panel B2 5 1/4 l PP Water Tank C6 Mechanical Hygroistat

A5 Air Outlet Ventilation Grid B3 Reinforced PP Air Filter C7 Printed Circuit Board

A6 Air Inlet Ventilation Grid B4 ABS Trotec Grip C8 Hour Counter (Standard)

A7 Top Hood B5 ABS Hygrostat Adjusting Knob Hour and Power Counter (Optional)

A8 Water Tank Base Plate B6 Cable Gland PA107 C9 Power Switch and Transparent Silicon Cover

A9 Protection Box - PCB Support B7 ABS Full Tank Microswitch Protection Case C10 Tank Full Warning Lamp and Transparent
Silicon Cover

A10 Protection Box - Left Support B8 Ø200 mm Non-Marking Synthetic Rubber
Wheel, with Black Plastic Rim

C11 Temperature Probe

A11 Protection Box - Cover B9 PVC Stacking Elements C12 Pump Socket

A12 Controls' Protection Bars B10 Nylon Saddle Spacer D1 R407c Rotary Compressor

A13 Motor Fan Brackets B11 Ø30x15 EPDM Foot D2 Finned Pack Condensing & Evaporating Coil

A14 Full Tank Helical Springs B12 ABS Element for Spring Pressure (Bucket
Simulator)

D3 R407c Solenoid Valve

A15 Tank Base Plate Shaft B13 Star Knob (Similar Design to DIN 6336) with
Threaded Bolt

n/a Housing - M4 x 10 Screws; Black Passivated;
ISO 7380

A16 Tank Detection Spring B14 ACETAL Guide for Handle Bar (Left) n/a Housing - PA M4 Washers

A17 Ø254 Aluminium Sucking Fan Blade B15 ACETAL Guide for Handle Bar (Right) n/a Plastic Grip - M4 x 16; Black Passivated; 
DIN 7500

A18 Ø20 Wheel Shaft B16 EPS Top Plate n/a Aluminium Handle - M8 x 35; Black
Passivated; DIN 7991

A19 Black Painted Foot B17 PVC Control Panel Sticker

A20 Black Painted 20x20 Square Aluminium
Support for Sliding Handle (Left)

C1 16 W Output Electrical Motor Fan

A21 Black Painted 20x20 Square Aluminium
Support for Sliding Handle (Right)

C2 3 m H05VVF3G1.50 Supply Cable with
Injected Schuko Plug
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Reservedelsliste TTK 355 S

Nr. Reservedel Nr. Reservedel Nr. Reservedel

A1 Base Plate A22 Black Painted 20x20 Square Aluminium
Support for Sliding Handle (Right)

C1 25 W Output Electrical Motor Fan

A2 Structural Element for Ø300 Fan A23 Black Painted Ø20 Round Aluminium Profile
Sliding Handle

C2 3 m H05VVF3G1.50 Supply Cable with
Injected Schuko Plug

A4 Controls' Side Panel A24 Black Passivated Handle Bar Safety Pin C3 35 μF Starting Capacitor

A5 Left Side Panel B1 ABS Threaded Condensation Pan C4 Tank Present Microswitch

A6 Air Outlet Ventilation Grid B2 5 1/4 l PP Water Tank C5 Full Tank Microswitch

A7 Air Inlet Ventilation Grid B3 Reinforced PP Air Filter C6 Mechanical Hygrostat

A8 Top Hood B4 ABS Trotec Grip C7 Printed Circuit Board

A9 Water Tank Base Plate B5 ABS Hygrostat Adjusting Knob C8 Hour Counter (Standard)

A10 Protection Box - PCB Support B6 Cable Gland PA107 Hour + Power Counter (Optional)

A11 Protection Box - Left Support B7 ABS Full Tank Microswitch Protection Case C9 Power Switch + Transparent Silicon Cover

A12 Protection Box - Cover B8 Ø200 mm Non-Marking Synthetic Rubber
Wheel, with Black Plastic Rim

C10 Tank Full Warning Lamp + Transparent
Silicon Cover

A13 Controls' Protection Bars B9 PVC Stacking Elements C11 Temperature Probe

A14 Motor Fan Brackets B10 Nylon Saddle Spacer C12 Pump Socket

A15 Full Tank Helical Springs B11 Ø30x15 EPDM Foot D1 Rotary Compressor

A16 Tank Base Plate Shaft B12 ABS Element for Spring Pressure (Bucket
Simulator)

D2 Finned Pack Condensing & Evaporating Coil

A17 Tank Detection Spring B13 Star Knob (Similar Design to DIN 6336) with
Threaded Bolt

D3 Solenoid Valve

A18 Ø300 Aluminium Sucking Fan Blade B14 ACETAL Guide for Handle Bar (Left) n/a Housing - M4 x 10 Screws; Black Passivated;
ISO 7380

A19 Ø20 Wheel Shaft B15 ACETAL Guide for Handle Bar (Right) n/a Housing - PA M4 Washers

A20 Black Painted Foot B16 EPS Top Plate n/a Plastic Grip - M4 x 16; Black Passivated; 
DIN 7500

A21 Black Painted 20x20 Square Aluminium
Support for Sliding Handle (Left)

B17 PVC Control Panel Sticker n/a Aluminium Handle - M8 x 35; Black
Passivated; DIN 7991
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Installasjon av kondenspumpen (valgfritt)

Info
Hvis apparatet brukes med kondenspumpe via 
TTKwic-grensesnittet sammen med Qube, må Qube
alltid være koblet inn og driftsklar, slik at pumpen
arbeider videre.
Hvis den interne pumpen til Qube ikke transporterer
noe, kan den oppsamlede kondensen gå gjennom
sugeslangene igjen fra beholderen tilbake til bunnen.

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

Deponering

Elektroniske apparater skal ikke kastes i
husholdningsavfallet, men skal i EU – i samsvar med
EUROPAPARLAMENTETS RÅDSDIREKTIV 2012/19/EU fra 4. juli
2012 om kasserte elektriske og elektroniske produkter
avfallsbehandles 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 "Tekniske data").

Kjølemiddelet i apparatet må avhendes på riktig måte i henhold
til det nasjonale lovverket.

Samsvarserklæring
i henhold til EU-direktivet for lavspenning 2006/95/EC og 
EU-direktivet 2004/108/EC angående elektromagnetisk
kompatibilitet.

Vi erklærer herved at apparatet TTK 175 S / TTK 355 S er
utviklet, konstruert og produsert i overensstemmelse med de
nevnte EU-direktivene.

Standarder som benyttes:
EN 60335-1:2012 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 + A14:2010 + A15:2011
EN 60335-2-40:2003 + A1:2006 + A2:2009 + A11:2004 +
A12:2005
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

-merket finner man på baksiden av apparatet.

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.com

Heinsberg, 19.04.2012

Detlef von der Lieck

Adm. dir.:





Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
  

 

+49 2452 962-400
+49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com
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