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1. Sdkerhetsfdreskrifter

Vi avsdger oss allt ansvar f6r fara eller skada som kan uppstA om inte angivna instruktioner foljs.
Avfuktarna AFD 26/36/66 fAr endast anslutas tiltjordat uttag som erfordras f6r elektrisk anslutning;

Ingrepp i maskinen eller anvdndande av verktyg i maskinen fAr endast utforas av fackman.
Ndr maskinen ir ansluten skall den sti uppriitt samt vid eventuell f<irflyttning hanteras varsamt. Om
inte detta sker kan vatten komma i kontakt med strOmf6rande delar; ddrfor skall strommen kopplas ur in-
nan maskinen flyttas. Om det spillts vatten i eller pA elektriska delar isamband med forflyttning; mAste ma-
skinen torkas fullstandigt utan att vara elektriskt ansluten, innan den Ater tas i drift.

Korrekt avstind: Om avfuktaren placeras med baksidan mot vdgg skall avstAndet vara minst 15 centime-
ter mellan avfuktare och vagg. Detta for att till6ta fritt lufffl6de, dA avfuktaren suger in luft pA baksidan.
Avfuktaren b6r placeras si att luftvdxling i rummet tillAts, tillse att luften som ldmnar aggregatet kan
floda fritt. Avfuktaren kan placeras med dess sidopanel mot vdgg, detta frdmjar en cirkulerande luftrorelse i
rummet.

Avfuktare AFD 26/36/66 dr utformade och tillverkade idverensstdmmelse med strdnga sdkerhetsbe-
stiimmelser. Verktyg med vassa spetsar fAr ej fdras in genom grilloppningen pA maskinens framsida eller i
maskinen genom dess baksida di den ar Oppnad p.g.a filterrengOring.

Vid rengdring av maskinen fir ej vatten spolas i eller 6ver maskinen. Vid rengorning av maskinen
rekommenderas att anvdnda en liitt fuktad trasa. Koppla ur elektrisk anslutning innan rengoring pAborjas.
Maskinen fir ej dvertickas av kldder eller nigra andra fdremil: det kan orsaka skada eller fara.

Filter miste rengdras regelbundet, normalt varje mAnad. Om det dr dammig milj6 kan tdtare rengo-
ringsintervall vara n6dvdndig. (Se kapitel 5) Om filter eir nedsmutsade nedsditts aggregatets kapacitet.

2. Tekniska normer och regler

Avfuktningsaggregaten AFD 26/36/66 ir tillverkade i dverensstdmmelse med samtliga fdljande
Europeiska normer och bestdmmelser:
Maskin normer (D.PR.,NR.459-24 juli 1996) ;
SAKERH ETS BESTAMM ELSER FO R LAGTRYCKSAPPARATU R
(Lag NR.791- 18 oktober 1977 samt efterfOljande lag D.L. NR. 626 - 25 november 1996);
ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) Lag D.L. NR. 476 - 4 december 1992 samt efterfoljande
lag D.L. 615 - 15 november 1996.
Det iir hdrmed faststiillt att avfuktarna AFD 26/36/66 Overensstdmmer med bestdmmelserna enligt IEC
bestdmmelserna EN 60335-2-40 utfeirdade augusti1994, IEC EN 55014-1, IEC EN 55104-2,61000-3-2
och 61000-3-3.
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3. Anvdndning och underhAll

3.1 Maskinbeskrivning

. Funktion
Avfuktarna AFD 26/36/66 dr kondensavfuktare. Detta innebdrr att arbetss€ittet foljer fysikaliska principer.
Fuktig luft fors in i maskinen och kommer i kontakt med en kall yta. Den kalla ytan absorberar fuktigheten i ̂
luften. Efter detta fortsdtter luften genom en varm vdrmevdxlare och f6rs tillbaka till omgivningen avfuktad
och n6got uppvdrmd.

Fr.Jr.ilKTt*f{s&&sKtq}v*it M*
Bildtext: Luften f6rs in genom baksidan pd maskinen. Luften passerar ett filter (1), genom fdringaren (2),
och genom kondensorn (3) Slutligen blAser fldkten ut den avfuktade luften till rummet genom gallret pA
maskinens framsida. Den kondenserade fukten samlas i en tank (5). En mikrobrytare (6) som regleras av
en flottOr stdnger av maskinen ndr tanken dir full. En hygrostat (7) startar avfuktaren niir fukthalten i rum-
met dverstiger instdllt vdrde. En automatikenhet (S) styr avfrostningen och kompressorns (9) start- och
stoppintervaller.

Kontrollpanelen

Kontrollpanelen dr placerad pd avfuktarens ovansida. Den bestdr av 4 stycken kontrollampor samt ett reg-
lage till hygrostaten fOr att sttilla in onskad fukthalt.

Kontrollamporna har fdljande betydelse, med bOrjan frin vdnster:
. 1'.a lampan lyser GRON ndr vattentanken dr full. Avfuktaren stangs av automatiskt.
o 2'.a lampan lyser ROD ndr avfuktaren dr elektriskt ansluten.
. 3:e lampan lyser ROD ndr avfuktaren 6r i drift, dvs. kompressorn arbetar.
c 4'.e lampan lyser nar avfuktaren avfrostar. Avfrostning sker regelbundet och tar ca. 5 minuter.
. Reglage till hygrostaten: Med detta vred stdlls fukthalten in som onskas i rummet ddr avfuktaren dr pla-

cerad. En hogre siffra pA vredet reglerar fdr torrare luft i rummet. OBS! Siffrona itr ej exakta mdtt!
. StAr reglaget i ldge "Kontinuerligt" kommer avfuktaren aft vara i drift hela tiden, oberoende av fukthalt i

rumsluften.
. StAr reglaget i ldge'AV'dr maskinen avstiingd och kommer ej att avfukta.

i{-
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3.2 FORSTA START AV AVFUKTAREN

. Avfuktarna AFD 26/36/66 levereras vdlfOrpackade i kartong. Vid oppnande av kartongen skall denna
vara vertikalt placerad samt med ovansidan vaind upp6t. Anvdnd en sax eller nigot vasst verktyg for att
skdra av plastbanden som hAller fast botten av kartongen med resten av forpackningen. Drag kartong-
en rakt upp, tag av den skyddande polystyrentoppen, nu kan maskinen lyftas ur bottendelen, avfukta-
ren skall hela tiden vara vertikalt placerad.

. VIKTIGT. lnnan avfuktaren startas ftirsta gingen ir det viktlgt att maskinen stir uppriitt i minst
2 timmar. Om inte detta sker kan kompressorn skadas sdr alllvarligt att den ej gflr aft reparera.
Ndrr minst 2 timmar har gAtt skall avfuktaren anslutas till 1-fas jordat 230 V eluttag. Den 2:a roda kon-
trollampan pA panelen kommer att tdndas om avfuktaren dr korrekt ansluten. Om den 3:e kontrollam-
pan ej lyser, vrid medurs pA reglaget for instaillning av ca. fukthalt tills den 3: e lampan teinds. Den 4:e
kontrollampan kommer samtidigt att tdndas och efter 5 minuter kommer avfuktningen att starta.

3.3 ATGARDER OM AVFUKTAREN EJ STARTAR ELLER AVFUKTAR.

. Kontrollera om den 2:a kontrollampan lyser. Denna lampa skall lysa om stickproppen ar riktigt insatt
samt att ratt spenning kommer till avfuktaren. Om den 2:a kontrollampan fortfarande dr sldckt.
Kontakta auktoriserad servicepersonal.

. Kontrollera att 1:a GRONA kontrollampan dr sldckt, den indikerar att vattentanken dr full. Om vatten-
tanken dr tom kontrollera dess ldge genom att flytta tanken forsiktigt fram och tillbaka for att h6ra
"klicket" frin mikrobrytaren ndr tanken kommer i rZitt liige. Innan detta skall sjiilvfallet tanken vara tom
samt att vattentankens flottOr finns pA plats.

. Kontrollera att 3:e lampan lyser, denna lampa indikerar att hygrostaten kommer att starta avfuktningen
om fukthalten i luften ar tillrcickligt hOg och att vattentanken dr tom. Om fukthalten dr tillraickligt hOg for
att starta avfuktaren kommer f6rutom kontrollamporna 2 och 3 diven den 4:e kontrollampan att lysa.

. Var 45 minut kommer avfuktaren att utfora en avfrostning av forAngaren. Denna avfrostning tar ca. 5
minuter, under tiden lyser den 4: e kontrollampan i 5 minuter. Endast avfuktarens fldkt arbetar under
avfrostningen. Om den 4: e kontrollampan lyser i mer dn 6 minuter air det fel pA avfuktarens automatik.
Kontakta auktoriserad servicepersonal.

. Ntir avfuktaren air i drift (kontrollamporna2,3 lyser kontinuerligt samt kontrollampa 4:a 5 minuter var
45:e minut). Om det di inte kommer nigot vatten i avfuktarens vattentank kontrollera att fukthalten i
rummet ej understiger 40-45o/o rH. Om fukthalten befinner sig over 40-45% rH, di skall maskinen kon-
trolleras av auktoriserad servicepersonal.

4. ANSLUTNING AV DRANERINGSSLANG

Avfuktarna AFD 26/36/66 erbjuder mOjlighet att ansluta en drdneringsslang under droppskAlen. Ar drdne-
ringsslang ansluten till avfuktaren behOver nAgon tOmning av vattentanken inte ske. Vid anslutning av drd-
neringsslang anvdnds den medskickade Gardenakopplingen som enkelt kan kopplas tillen slang. Drane-
ringsslangen ledes antingen till ett befintligt avlopp eller till en stOrre behillare. Det iir viktigt att emellanit
rengdra tank och slang f6r att forhindra att det ttipps igen.
Vid slangavlopp skall baljan tas bort!

S i d a - 4 -

Telefon:
+46 31 41 30 70

Generalagent:
ByggVdrmeMaskiner AB
Box 120 14
402 41 Gdteborg

Bes6ksadress:
Kdllegdrdsvdgen 1

Telefax:
+46 31 41 59 60

Reg. nr
sE556434728301



Anvisning for AFD 26/36/66

5. PERIODISKT UNDERHALL

r Filterreng6ring

Det enda periodiska underhAllet som behover utfdras dr reng6ring av filtret pd maskinens baksida. Filtret
rengors enklast med genomspolning av vatten, vid genomspolning skall den perforerade fifterhAllaren vara -
viind nedAt dvs. vattnet skall spola ovanifrAn ner genom filtret och genom filterhdllaren.

6. TEKNISKA DATA

Avfuktare modell AFD 26 AFD 36 AFD 66
Elektrisk anslutninq VlHz 230i50 230t50 230/50
Str6mf6rbrukninq vid 20'C, 60%RH W 420 530 900
Max. Str6mforbrukning vid 35"C,95
RH

W 580 780 1250

Stromstvrka A 3.0 4.6 7.2

Avfuktn ingskapacitet vid 30"C,80%
RH

Kgl24
h

26 36 66

Luftmdnqd m"lh 380 450 1000
Liudniv6. 3 m distans, utomhus DB(A) 45 49 52
MAtt. Bredd x Diuo x Hoid Mm 3401372x735 340t372t735 515t400t870
vikt Kq 34 36 44
Tankvolvm L I I 15
KVlmedel R 134a qram 230 310 670
Standardavfrostninq Elektronisk Elektronisk Elektronisk
Standardd riftstem peratu r "c 6 -35 6 -35 6 -35
Vid ltiqre temoeratur / tillbeh6r . Hetqas Hetqas Hetqas
Driftstemperatur med hetqas "c 0.5 - 35 0.5 - 35 0,5 - 35
AvfuktninqsomrAde % 35-1 00 35-1 00 35-100
*mAste anqes vid bestaillning

Kapacitet l24timmar

Relativ ru och luftfu

Modell 20"c 20"c 25"C 25"C 27"C 30"c 32"C

600/o 80 o/o 60 o/o 8A% 65 o/o 80 o/o 80 o/o

AFD 26 101 131 131 181 181 26L 31 L
AFD 36 12L 17L 17L 24L 24L 361 4 4 L
AFD 66 21L 301 301 401 381 6 6 1 801

Fotnot: Effektf6rbrukningen dr baserat pa 20oC - 60% rH.
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