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Tämä julkaisu korvaa kaikki edelliset julkaisut. Mitään
osaa tästä julkaisusta eisaa jäljentää tai käsitellä, monistaa tai levittää elektronisia järjestelmiä käyttäenmissään muodossa ilman kirjallista lupaamme.
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotenimiä käytetään takaamattavapaata käytettävyyttä ja olennaisesti valmistajan
kirjoitustapaa noudattaen. Käytetyt tuotenimet ovat
rekisteröityjä, ja niitä tulee tarkastella sellaisina. Toimituksen sisältö voi poiketa tuotekuvista. Tämä dokumentti on laadittu vaadittavalla huolellisuudella.
Emme vastaa virheistä tai puutteista. © TROTEC®

Käyttöohjetta koskevia tietoja
Symbolit
Sähköiskun vaara!
Osoittaa sähkön aiheuttaman vaaratilanteen, josta voi seurata loukkaantuminen
tai jopa kuolema.
Vaara!
Osoittaa vaaratilanteen, josta voi seurata
henkilövahinkoja.
Varoitus!
Osoittaa vaaratilanteen, josta voi seurata
vahinkoja laitteistolle.
Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta:
www.trotec.de
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Laitteen osat

Tietoa laitteesta
Laitteen kuvaus
Laite kuivaa huoneilmaa automaattisesti kondensaatioperiaatteen mukaisesti.
Tuuletin imee kosteaa ilmaa takana olevan ilman tuloaukon (7), ilmansuodattimen (8), haihduttimen ja
sen takana olevan kondensaattorin kautta. Huoneilma
viilennetään kastepisteen alapuolelle kylmässä haihduttimessa. Ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy kondenssivedeksi tai huurteeksi haihduttimen lamelleihin.
Kuivattu ja viilennetty ilma lämmitetään uudelleen
kondensaattorissa ja puhalletaan ulos n. 5 °C huoneen lämpötilaa lämpimämpänä. Tällä tavoin syntyvä
kuiva ilma sekoittuu huoneilmaan. Laitteen suorittaman jatkuvan ilmankierron ansiosta tilan ilmankosteus vähenee. Ilman lämpötilasta ja suhteellisesta
kosteudesta riippuen kondenssivettä tippuu jatkuvasti
tai ainoastaan sulatusvaiheen aikana kondenssivesilokeroon ja liitetyn viemärisuulakkeen kautta kondenssivesisäiliöön (3). Kondenssivesisäiliössä on
uimuri, joka mittaa vedenpinnan korkeutta. Laitetta
käytetään ja toimintoja säädetään ohjauspaneelista
(1). Kun kondenssivesisäiliö (3) on täynnä, ohjauspaneelissa (1) oleva kondenssivesisäiliön merkkivalo
vilkkuu punaisena (katso kappale ”Ohjauslaitteet”).
Laite sammuu. Kondenssivesisäiliön merkkivalo sammuu vasta sitten, kun tyhjennetty vesisäiliö (3) on asetettu paikoilleen. Kondensoitunut vesi voidaan myös
ohjata viemäriin liittämällä poistoletku kondensaattorin liitäntään (6). Laite pystyy alentamaan suhteellista
ilmankosteutta n. 49 % saakka. Sitä voidaan käyttää
apuvälineenä pyykkien tai vaatteiden kuivatuksessa
asuin- tai työtiloissa. Käytön aikana syntyvän lämpösäteilyn vuoksi huoneen lämpötila voi nousta n. 1–
4 °C.
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Nro

Ohjauslaite

1
2
3
4
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7
8

ohjauspaneeli
kantokahva
kondenssivesisäiliö
jalustat
ilman poistoaukko
kondensaattorin liitäntä
ilman tuloaukko ja ilmansuodatin
ilmansuodatin

Käyttöohje – Ilmankuivain TTK 31 E

FI

Tekniset tiedot
Ominaisuus

Arvo

Malli
Kuivausteho, maks.
Käyttölämpötila
Suhteellisen ilmankosteuden toiminta-alue
Ilmanvirtaus, maks.
Sähköliitäntä
Teho, maks.
Sulake, paikan päällä
Kondenssivesisäiliö
Jäähdytysaine
Jäähdytysaineen määrä
Paino
Mitat (KxSxL)
Minimietäisyys seiniin/esineisiin

TTK 31 E
12 l / 24 h
5–35 °C
49–100 %
120 m³/h
230 V / 50 Hz
240 W
10 A
1,6 l
R134a
100 g
9 kg
320 x 160 x 500 mm
A: Ylhäällä: 45 cm
B: Takana: 45 cm
C: Sivulla: 45 cm
D: Edessä: 45 cm
45 dB(A)

Melutaso LpA (1 m; standardin DIN 45635-01-KL3 mukaan)

Kytkentäkaavio
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Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu:
• kuivaus ja kosteudenpoisto:

Turvallisuus
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa/käyttöä ja säilytä se aina laitteen
välittömässä läheisyydessä!
• Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa tiloissa.
• Älä käytä laitetta öljy-, rikki-, kloori- tai suolapitoisissa ympäristöissä.
• Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.
• Älä aseta laitetta alttiiksi suoralle vesisuihkulle.

– oleskelu-, makuu-, suihku- tai kellaritilat
– pesuhuoneet, vapaa-ajanasunnot, asuntovaunut, veneet
• kuivuuden ylläpito:
– varastot, arkistot, laboratoriot
– pesu- kylpy- ja pukeutumistilat

Määräystenvastainen käyttö

Älä sijoita laitetta kostealle tai märälle pinnalle. Älä
• Varmista, että ilman tulo- ja poistoaukot eivät pei- käytä laitetta ulkotiloissa. Älä aseta esineitä, esim.
ty.
märkiä vaatteita, kuivumaan laitteen päälle. Laittee• Varmista, että ilman tuloaukoissa ei ole likaa ja ir- seen tehtävät luvattomat muutokset, lisäykset ja
muunnokset ovat kiellettyjä.
tohiukkasia.
• Älä koskaan työnnä esineitä laitteen sisään.

Henkilöstön pätevyys

• Älä peitä tai siirrä laitetta käytön aikana.

Laitetta käyttävien henkilöiden on:
• oltava tietoisia sähkölaitteiden aiheuttamista vaaroista, joita syntyy kosteassa ympäristössä työskenneltäessä.

• Varmista, että laitteen ulkopuolella olevat sähköjohdot on suojattu vaurioitumiselta (esim. eläimiltä).
• Kun valitset liitäntäkaapeliin jatkojohtoa, kiinnitä
huomiota laitteen liitäntätehoon, johdon pituuteen
ja käyttötarkoitukseen. Vältä sähköistä ylikuormitusta.

• suojattava itsensä virtaa johtavien osien koskettamiselta.
• luettava ja ymmärrettävä käyttöohje, erityisesti
kappale ”Turvallisuus”.

• Siirrä laitetta pystysuorassa asennossa ja konHuoltotoimenpiteitä, jotka vaativat kotelon
denssivesisäiliö tyhjennettynä.
avaamista,
saavat
suorittaa
ainoastaan
• Heitä kerääntynyt kondenssivesi pois. Älä juo sitä. jäähdytys- ja ilmastointitekniikan ammattilaiset
Se voi aiheuttaa infektioita!
tai TROTEC®.
Laite ei sovellu tilojen ja pintojen kuivattamiseen putkivaurion tai tulvan aiheuttamien vesivahinkojen jäl- Muut vaarat
Sähköiskun vaara!
keen.
Sähköosien huoltotöitä saavat suorittaa
Määräystenmukainen käyttö
vain niihin valtuutetut asiantuntijat!
Käytä laitetta TTK 31 E vain huoneilman kuivaamiSähköiskun vaara!
seen ja kosteudenpoistoon teknisiä tietoja noudattaen.
Irrota laite sähköverkosta ennen kaikkia
huoltotöitä!
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Varoitus!
Välttääksesi laitteen vaurioitumisen älä
koskaan käytä laitetta ilman ilmansuodatinta!
Vaara!
Tämä laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sitä käyttää kouluttamaton henkilö
tai
jos
sitä
käytetään
määräystenvastaisesti! Ota huomioon
henkilöstön pätevyys!

Toiminta hätätapauksessa
1. Irrota hätätapauksessa laite sähköverkosta.
2. Älä liitä viallista laitetta sähköverkkoon.

• suojattuna tarvittaessa pölyltä muovipeitteellä.
• Säilytyslämpötila vastaa kappaleessa ”Tekniset
tiedot” ilmoitettua käyttölämpötilaa.

Käyttö
• Käynnistyksen jälkeen laite toimii täysin automaattisesti siihen saakka, kunnes uimuri ilmoittaa
kondenssivesisäiliön olevan täynnä tai ajastimen
mukaan.
• Jotta sisäänrakennettu sensori pystyy havaitsemaan ilmankosteuden, tuuletin jatkaa käyntiä laitteen sammuttamiseen saakka.
• Vältä avoimia ovia ja ikkunoita.

Sijoittaminen

Kuljetus

Sijoita laite kappaleessa ”Tekniset tiedot” ilmoitettuLaitetta on helppo siirtää sivulla olevien kantokahvo- jen sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
minimietäisyydet seiniin ja esineisiin.
jen avulla.
Ota huomioon seuraavaa ennen kuin siirrät laitetta:
A

1. Sammuta laite virtakytkimestä (Katso kappale
”Ohjauslaitteet”).
2. Vedä verkkopistoke pistorasiasta. Älä vedä laitetta verkkojohdosta!
3. Tyhjennä kondenssivesisäiliö. Ota huomioon tippuva kondenssivesi.
Ota huomioon seuraavaa laitteen siirtämisen jälkeen:
1. Sijoita laite siirtämisen jälkeen tasaiselle alustalle.

B

C

C

D

2. Käynnistä laite vasta tunnin kuluttua!

Säilytys

• Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.

Kun laitetta ei käytetä, säilytä se seuraavasti:
• kuivassa,

• Sijoita laite kuivattavan tilan keskelle, riittävän
kauas lämmönlähteistä.

• katetussa tilassa,
• pystysuorassa asennossa pölyltä ja suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa,

• Kun sijoitat laitteen kosteisiin tiloihin, kuten pesutai kylpyhuoneeseen, varmista laite määräysten
mukaisella vikavirtasuojalla (RCD = Residual Current protective Device).
• Varmista, että jatkojohdot on kelattu kokonaan auki.

FI
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Tietoja kuivaustehosta

Ohjauslaitteet

Kuivausteho riippuu seuraavista asioista:
• tilan koko

9

10

12

11

13

• huoneen lämpötila
• suhteellinen ilmankosteus
% RH / hr

Mitä korkeampi huoneen lämpötila ja suhteellinen ilmankosteus ovat, sitä suurempi kuivausteho on.
Asuintilojen suhteelliseksi ilmankosteudeksi riittää n.
50–60 %. Varastoissa ja arkistoissa ilmankosteus ei
saa ylittää 50 %.
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Nro

Ohjauslaite

9

Merkkivalo ”FAN”:
Palaa, kun tuuletustila on aktivoitu (ei huoneilman kuivausta).
Merkkivalo ”LOW”:
Palaa, kun hidas tuulettimen nopeus on aktivoitu. Lisäksi
huoneilman kuivaus on aktivoitu.

10

11

Merkkivalo ”HIGH”:
Palaa, kun nopea tuulettimen nopeus on aktivoitu. Lisäksi
huoneilman kuivaus on aktivoitu.
Halutun ilmankosteuden asettaminen.
Painike ”Nuoli ylös”:
Nostaa halutun ilmankosteuden arvoa (maks. 80 %).
Painike ”Nuoli alas”:
Laskee halutun ilmankosteuden arvoa (maks. 30 %).

12
13
14

15
16
17
18
19
20
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Huomaa!
Käynnistä jatkuva käyttö painamalla painiketta ”Nuoli
ylös” tai ”Nuoli alas”, kunnes näytössä (18) näkyy ”CO”.
Virtakytkin:
Sammuttaa (Stand-by) tai käynnistää laitteen.
Käytön merkkivalo:
Palaa, kun laite on käynnistetty.
Kondenssivesisäiliön merkkivalo:
Palaa, kun kondenssivesisäiliön maksimikorkeus on saavutettu tai kun kondenssivesisäiliötä ei ole asetettu laitteeseen oikein.
Merkkivalo ”DEFROST”:
Palaa, kun automaattinen sulatus on aktivoitu.
Merkkivalo ”TIMER”:
Palaa, kun toiminto ”TIMER” on aktivoitu.
Painike ”TIMER”:
Käynnistää laitteen käyttöajan.
Halutun ilmankosteuden näyttö
Painike ”MODE” käyttötilan ”FAN”, ”LOW”, ”HIGH”, ”AUTO”
valintaan.
Merkkivalo ”AUTO”:
Palaa, kun automaattinen kuivaus on aktivoitu.
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Käyttöönotto

Laitteen käynnistäminen

Ilmansuodattimen asettaminen

1. Varmista, että kondenssivesisäiliö on tyhjä ja asetettu oikein paikoilleen. Muutoin laite ei käynnisty!

A.

2. Liitä verkkopistoke määräysten mukaisesti suojattuun pistorasiaan.
3. Avaa ilman tuloaukon luukku (5).
4. Käynnistä laite virtakytkimestä (12).
5. Tarkista,
että
kondenssivesisäiliön
merkkivalo (14) on sammunut.
6. Tarkista, että käytön merkkivalo (13) palaa.
7. Säädä ilmankosteutta painikkeilla ”Nuoli ylös” ja
”Nuoli alas” (11).
8. Valitse haluamasi käyttötila painamalla painiketta
”MODE” (19).

B.

C.
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Toimintatila ”Jatkuva”

Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen

Jatkuvassa käytössä laite kuivattaa ilmaa jatkuvasti ja
riippumatta ilman kosteuspitoisuudesta.
Käynnistä jatkuva käyttö painamalla painiketta ”Nuoli
ylös” tai ”Nuoli alas” (11), kunnes näytössä (18) näkyy
”CO”. Jatkuvan käytön merkkivalo (16) palaa vihreänä.
Lisäksi voit asettaa painikkeella ”MODE” (19) nopean
tai hitaan tuuletusnopeuden.

A.
TANK FULL

B.

Käyttöajan/aloitusajan säätäminen
1. Aseta laitteen käyttöaika painamalla käytön aikana painiketta ”TIMER” (17). Paina painiketta
”Nuoli alas” tai ”Nuoli ylös” (11) monta kertaa,
kunnes näytössä (18) näkyy haluttu arvo tunteina.
Merkkivalo ”TIMER” (16) palaa. Kun valittu käyttöaika on päättynyt, laite sammuu automaattisesti.
2. Sammuta tämä toiminto painamalla painiketta
”TIMER” (17), kunnes merkkivalo ”TIMER” sammuu.

C.

Automaattinen sulatus
Jos huoneen lämpötila on alle 12 °C, haihduttimeen
tiivistyy kuivatuksen aikana jäätä. Sen vuoksi laite
suorittaa kerran tunnissa automaattisen sulatuksen.
Merkkivalo ”DEFROST” (15) palaa.

8
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Käyttö kondensaattoriin liitetyn poistoletkun
kanssa
A.

Käytöstä poisto
1. Sammuta laite virtakytkimestä (Katso kappale
”Ohjauslaitteet”).
2. Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat
kosteat tai märät.
3. Vedä verkkopistoke pistorasiasta.
4. Tyhjennä kondenssivesisäiliö ja kuivaa se puhtaalla liinalla. Ota huomioon tippuva kondenssivesi.
5. Puhdista laite ja erityisesti ilmansuodatin kappaleen ”Huolto” mukaisesti.
6. Varastoi laite kappaleen ”Säilytys” mukaisesti.

B.

1/2″
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Laite on äänekäs tai tärisee, kondenssivesi valuu
ulos.
Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmis- • Tarkista, onko laite suorassa ja tasaisella alustalla.
tuksen aikana. Jos toiminnassa tästä huolimatta ilmenee häiriöitä, tarkista laite seuraavan luettelon Laite lämpenee huomattavasti, on äänekäs tai on
menettämässä tehoaan:
mukaan.
• Tarkista, ovatko ilman tuloaukot ja ilmansuodatin
Laite ei käynnisty:
likaisia. Poista lika ulkopuolelta.
• Tarkista verkkoliitäntä
• Tarkista, ovatko laitteen sisäpuoli ja erityisesti tuu(230 V/1~/50 Hz).
lettimen, tuulettimen kotelon, haihduttimen ja

Viat ja häiriöt

• Tarkista verkkopistokkeen kunto.
• Toimita laite sähköisten osien tarkistukseen jäähdytys- ja ilmastointitekniikan asiantuntijalle tai yritykselle TROTEC®.
Laite on käynnissä, mutta kondenssivettä ei
muodostu:
• Tarkista, onko kondenssivesisäiliö paikoillaan.
Tarkista, onko kondenssivesisäiliö täynnä ja tyhjennä se tarvittaessa. Kondenssivesisäiliön merkkivalo ei saa palaa.

kondensaattorin ulkopuoli likaisia (katso kappale
”Huolto”). Toimita laitteen sisäpuoli puhdistettavaksi jäähdytys- ja ilmastointitekniikan asiantuntijalle tai yritykselle TROTEC®.
Laite ei toimi häiriöttömästi näiden tarkistusten
jälkeen?
Toimita laite korjattavaksi jäähdytys- ja ilmastointitekniikan asiantuntijalle tai yritykselle TROTEC®.

• Tarkista, onko kondenssivesisäiliön uimuri likainen. Puhdista tarvittaessa uimuri ja kondenssivesisäiliö. Uimurin on päästävä liikkumaan vapaasti.
• Tarkista huoneen lämpötila. Laitteen käyttölämpötila on 5–35 °C.
• Varmista, että suhteellinen ilmankosteus vastaa
teknisiä tietoja.
• Tarkista valittu ilmankosteus. Tilan ilmankosteuden on oltava valitun alueen yläpuolella. Pienennä
tarvittaessa valittua ilmankosteutta painikkeella
”Nuoli alas” (11).
• Tarkista, onko ilmansuodatin likainen. Puhdista ja
vaihda ilmansuodatin tarvittaessa.
• Tarkista, onko kondensaattorin ulkopuoli likainen
(katso kappale ”Huolto”). Toimita kondensaattori
puhdistettavaksi jäähdytys- ja ilmastointitekniikan
asiantuntijalle tai yritykselle TROTEC®.
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Huolto
Huoltovälit
ennen jokaista tarpeen
käyttöönottoa mukaan

Tarkastus- ja huoltoväli
Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen
Ilman tulo- ja poistoaukkojen likaisuuden tarkistaminen ja puhdistus
Ulko-osien puhdistus
Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen
tarkistus
Imusäleikön ja ilmansuodattimen likaisuuden
tarkistaminen ja puhdistus tai vaihto
Ilmansuodattimen vaihtaminen
Vaurioiden tarkistaminen
Kiinnitysruuvien tarkistaminen
Koekäytön suorittaminen

vähintään 2 vähintään 4 vähintään 6 vähintään
viikon
viikon
kuukauden kerran vuovälein
välein
välein
dessa

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet
Laitetyyppi: ........................................

Laitenumero: ........................................

Tarkastus- ja huoltoväli

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ilman tulo- ja poistoaukkojen likaisuuden tarkistaminen ja puhdistus
Ulko-osien puhdistus
Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen tarkistus
Imusäleikön ja ilmansuodattimen likaisuuden
tarkistaminen ja puhdistus tai vaihto
Ilmansuodattimen vaihtaminen
Vaurioiden tarkistaminen
Kiinnitysruuvien tarkistaminen
Koekäytön suorittaminen
Muistiinpanot:

1. Päiväys:..............................
Allekirjoitus:............................
5. Päiväys:..............................
Allekirjoitus:............................
9. Päiväys:..............................
Allekirjoitus:............................
13. Päiväys:............................
Allekirjoitus:............................

FI

2. Päiväys: ..............................
Allekirjoitus:............................
6. Päiväys: ..............................
Allekirjoitus:............................
10. Päiväys: ............................
Allekirjoitus:............................
14. Päiväys: ............................
Allekirjoitus:............................

3. Päiväys:..............................
Allekirjoitus:............................
7. Päiväys:..............................
Allekirjoitus:............................
11. Päiväys:............................
Allekirjoitus:............................
15. Päiväys:............................
Allekirjoitus:............................
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4. Päiväys:..............................
Allekirjoitus: ...........................
8. Päiväys:..............................
Allekirjoitus: ...........................
12. Päiväys:............................
Allekirjoitus: ...........................
16. Päiväys:............................
Allekirjoitus: ...........................
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Toimenpiteet ennen huoltoa

Kotelon ja kondenssisäiliön puhdistus

1. Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat 1. Käytä puhdistukseen nukkaamatonta, pehmeää
kosteat tai märät.
liinaa.
2. Irrota verkkopistoke verkosta ennen kaikkia huol- 2. Kostuta liina puhtaaseen veteen. Älä käytä suihtotöitä!
keita, liuotusaineita, alkoholipitoisia puhdistusaineita tai hankausaineita liinan kostuttamiseen.
3. Älä poista kondenssivesisäiliön uimuria.
Huoltotoimenpiteitä, jotka vaativat kotelon avaamista, saavat suorittaa ainoastaan
jäähdytysja
ilmastointitekniikan ammattilaiset tai
TROTEC®.

Laitteen sisäosien likaisuuden
silmämääräinen tarkistus
1. Poista ilmansuodatin (katso kappale ”Ilman tuloaukkojen ja ilmansuodattimen puhdistus”).
2. Valaise laitteen aukkoja taskulampulla.
3. Tarkista laitteen sisäosien likaisuus.
4. Jos havaitset laitteen sisällä paksun pölykerroksen, toimita laitteen sisäpuoli puhdistettavaksi
jäähdytys- ja ilmastointitekniikan asiantuntijalle
tai yritykselle TROTEC®.
5. Aseta ilmansuodatin takaisin paikoilleen.

12
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Ilman tuloaukkojen ja ilmansuodattimen puhdistus
A.

D.

E.

B.

C.

Varoitus!
Varmista, että ilmansuodatin ei ole kulunut tai vaurioitunut. Ilmansuodattimen
kulmat ja reunat eivät saa olla litistyneitä
tai pyöristyneitä.
Ennen kuin laitat ilmansuodattimen paikoilleen, varmista, että se on ehjä ja kuiva!
Vaihda ilmansuodatin kappaleen ”Huoltovälit” mukaisesti!

FI
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Varaosien kuvaus ja varaosaluettelo
Huomaa!
Varaosien numerot poikkeavat käyttöohjeessa käytetyistä rakenneosien
numeroista.

Nro Varaosa

Nro Varaosa

Nro Varaosa

1
3
4
5
6
8
9
10
11
14
15
16
17
18

19
20
21
23
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
40
41
42
43
44
45
46
47

Filter
Air inlet grille
Back cover
Evaporator
Humidity sensor
Upper cover
Control panel sticker
Wind deflector
Air outlet net
Motor capacity
Main board
Micro switch
Float connecting rod
Compressor capacity

14

Pressing line plate
Power cord
Compressor
Rubber foot
Chassis
Main body
Condenser
Front cover
Left cover
Water tank
Floater
Right cover
Display board
Motor

Käyttöohje – Ilmankuivain TTK 31 E

Fan blower
Condenser connector
Strainer
Evaporator connector
Working tube
Capillary
Discharge tube
Condenser outlet tube
Evaporator inlet tube

FI

Hävittäminen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana, vaan ne on Euroopan Unionin alueella hävitettävä EUROOPAN
PARLAMENTIN
JA
NEUVOSTON
27.1.2003 sähkö- ja elektroniikkaromusta antaman
direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Hävitä tämä laite
käytön jälkeen voimassa olevien lakien mukaisesti.

EY:n pienjännitedirektiivin 2006/95/EY, liite III, kappale B ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan
EY:n direktiivin 2004/108/EY mukaisesti.
Vakuutamme, että ilmankuivain TTK 31 E on kehitetty, suunniteltu ja valmistettu mainittujen EY-direktiivien mukaisesti.
Sovelletut yhdenmukaistetut standardit:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
Laitteessa käytetään ympäristöystävällistä ja otsonille
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
vaaratonta jäähdytysainetta (ks. kappale ”Tekniset
IEC 62233:2005
tiedot”). Hävitä laitteessa oleva jäähdytysaine/öljy-sekoite asianmukaisten maan lakien mukaisesti.
-symbolin löydät laitteen tyyppikilvestä.
Valmistaja:
Trotec GmbH & Co. KG Puhelin: +49 2452 962-400
Grebbener Straße 7
Fax:
+49 2452 962-200
D-52525 Heinsberg
S-posti: info@trotec.de
Heinsberg, 9.7.2013

Toimitusjohtaja: Detlef von der Lieck
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