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Kasutusjuhendi märkused

Sümbolid

Hoiatus elektripinge eest
See sümbol viitab elektripinge tekitatavatele ohtudele
inimeste elule ja tervisele.

Hoiatus
Märgusõna tähistab keskmise riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajärjeks võib olla surm või rasked
vigastused.

Ettevaatust!
Märgusõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajärjeks võivad olla kerged või mõõdukad
vigastused.

Märkus
Märgusõna viitab olulisele teabele (nt aineline kahju),
mitte ohtudele.

Teave
Selle sümboliga tähistatud juhised aitavad toiminguid
sooritada kiiresti ja ohutult.

Järgige juhiseid
Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, 
et järgida tuleb kasutusjuhendit.

Kasutusjuhendi viimase versiooni leiate aadressilt

TTK 172 ECO

http://hub.trotec.com/?id=39523

Juriidiline märkus
See väljaanne asendab kõik eelmised versioonid. Ühtegi selle
väljaande osa ei tohi Trotec GmbH & Co. KG kirjaliku
nõusolekuta mis tahes vormis taasesitada või elektrooniliste
süsteemidega töödelda, paljundada või levitada. Tootjal on õigus
teha tehnilisi muudatusi. Kõik õigused on kaitstud. Kaubanimed
on mõeldud kasutamiseks ainult konkreetsel kaubal ja neid
tuleb kasutada põhiliselt valmistaja kirjaviisi järgides. 
Kõik kaubanimed on registreeritud.

Jätame endale toodete pideva täiustamise huvides õiguse
muuta konstruktsiooni, kuju ja värvi.

Tarnekomplekt võib tootejoonistel kujutatust erineda. 
See dokument on koostatud vajaliku hoolikusega. 
Trotec GmbH & Co. KG ei vastuta võimalike vigade ega
väljajätmiste eest.

© Trotec GmbH & Co. KG
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Garantii ja vastutus
Seade on kooskõlas vastavates EL-i eeskirjades kirjeldatud
peamiste ohutus- ja tervisenõuetega ning tehases on korduvalt
kontrollitud, et see töötaks tõrgeteta.

Juhul kui seadme töös peaks ikkagi ilmnema häired, mida pole
võimalik kõrvaldada peatüki Vead ja rikked abil, pöörduge oma
edasimüüja või lepingupartneri poole.

Garantii kasutamiseks on vajalik seadme number (vt seadme
tagaosalt).

Valmistaja eeskirjade ja seaduslike nõuete eiramisel või seadme
omaalgatuslikul ümberehitamisel ei ole valmistaja seeläbi
tekkinud kahjude eest vastutav. Seadme avamine või selle
osade loata asendamine võib toote elektriohutust oluliselt
vähendada ja muudab garantii kehtetuks. Välistatud on
igasugune vastutus nende isiku- ja aineliste kahjude eest, mille
põhjus on seadme kasutamine selles kasutusjuhendis toodud
juhiste vastaselt. Tootjal on õigus teha ilma eelneva teavituseta
tehnilisi disaini- ja teostusmuudatusi, mis tulenevad pidevast
tootearendus- ja parendustööst.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme
kasutamise tõttu selleks mitteettenähtud viisil. Sellega
muutuvad ka garantiiõigused kehtetuks.

Ohutus

Lugege kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist/
kasutamist hoolikalt ja hoidke seda alati seadme
kasutuskoha läheduses!
• Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides.

• Ärge kasutage seadet agressiivses atmosfääris.

• Asetage seade püstiselt ja kindlalt kohale.

• Laske seadmel pärast märgpuhastust kuivada. Ärge laske
seadmel märjana töötada.

• Ärge kasutage seadet niiskete või märgade kätega.

• Ärge suunake seadmele otsest veejuga.

• Ärge pange kunagi esemeid ega jäsemeid seadmesse.

• Ärge katke töötavat seadet kinni ega transportige seda.

• Ärge istuge seadme peale.

• Seade ei ole mänguasi! Hoidke seade eemal lastest ja
loomadest. Kasutage seadet ainult järelevalve all.

• Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet, selle
tarvikuid ja ühendusosi võimalike kahjustuste
avastamiseks. Ärge kasutage defektseid seadmeid ega
seadme osi.

• Veenduge, et kõik väljapool seadet asuvad elektrijuhtmed
oleksid kaitstud kahjustuste eest (nt loomade poolt
põhjustatud kahjustuste eest). Ärge kunagi kasutage
seadet, kui elektrijuhtmed või võrguühendus on
kahjustatud.

• Elektriühendus peab vastama peatükis Tehnilised andmed
esitatud andmetele.

• Ühendage võrgupistik nõuetekohase kaitsmega
pistikupessa.

• Võrgukaabli pikenduse valimisel arvestage seadmete
kasutuskoormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet.
Rullige pikendusjuhe täielikult lahti. Vältige elektrilist
ülekoormust.

• Enne seadme hooldus- või remonditöid eemaldage
võrgukaabel pistikupesast, võttes seejuures pistikust kinni.

• Kui te ei kasuta seadet, lülitage see välja ja tõmmake
võrgukaabel pistikupesast välja.

• Ärge kunagi kasutage seadet, kui olete avastanud, et pistik
või võrgukaabel on kahjustatud. Defektsed võrgukaablid
kujutavad endast tõsist ohtu tervisele.

• Pöörake tähelepanu ladustus- ja töötingimustele 
(vt peatükki Tehnilised andmed).

• Veenduge, et õhu sisse- ja väljavool oleks vaba.

• Veenduge, et seadme õhu sisseimemise poolel ei oleks
mustust ega lahtisi esemeid.

• Transportige seadet ainult püstises asendis, tühjendatud
kondensaadipaagi ja tühjendatud kondensaadi
väljalaskevoolikuga.

• Enne seadme ladustamist või transportimist tühjendage
see kogunenud kondensaadist. Ärge jooge kondensaati.
See ohustab tervist!
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Otstarbekohane kasutus
Kasutage seadet eranditult ruumiõhu kuivatamiseks ja sealt
niiskuse eemaldamiseks, arvestades seadme tehnilisi andmeid.

Otstarbekohane kasutamine hõlmab:
• järgmistest ruumidest niiskuse eemaldamist ja õhu

kuivatamist:

– elu-, magamis-, duši- ja keldriruumid;
– pesuköögid, suvilad, vagunelamud, paadid;

• järgmiste kohtade pidevat kuivana hoidmist:

– laod, arhiivid, laborid, garaažid;
– vannitoad, pesu- ja riietusruumid jne.

Mitteotstarbekohane kasutus
• Ärge asetage seadet märjale või üleujutatud aluspinnale.

• Ärge asetage seadmele esemeid, näiteks riideid.

• Ärge kasutage seadet välistingimustes.

• Seadme omaalgatuslikud konstruktsioonimuudatused,
juurde- ja ümberehitused on keelatud.

• Käitamine või kasutamine muul kui selles juhendis ära
toodud viisil on keelatud. Juhendi mittejärgimisel tootja ei
vastuta ja garantii kustub.

Personali kvalifikatsioon
Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:
• teadlikud niiskes keskkonnas elektriseadmetega

töötamisega seotud ohtudest;

• olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki Ohutus,
ja sellest aru saanud.

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad
teha ainult külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmad
või valmistajafirma Trotec.

Ülejäänud ohud

Hoiatus elektripinge eest
Seadme elektriosadega tohivad töötada ainult vastava
väljaõppega spetsialistid!

Hoiatus elektripinge eest
Tõmmake enne seadme mis tahes hooldustöid selle
võrgupistik alati vooluvõrgust välja!
Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, hoides
pistikust kinni.

Hoiatus
Seade võib osutuda ohtlikuks, kui instrueerimata isikud
kasutavad seda asjatundmatult või
mitteotstarbekohaselt! Personal peab täitma
kvalifikatsiooninõuded!

Hoiatus
Seade ei ole mänguasi ja peab olema laste
käeulatusest väljas.

Hoiatus
Ärge jätke pakendit hooletult vedelema. See võib
osutuda lastele ohtlikuks mänguasjaks.

Märkus
Ärge kasutage seadet ilma õhufiltrita!
Ilma õhufiltrita määrdub seadme sisemus tugevalt, mis
võib vähendada võimsust ja seadet kahjustada.

Käitumine hädaolukorras
1. Hädaolukorras lahutage seade vooluvõrgust. Lülitage seade

välja ja tõmmake ühendusjuhe võrgupistikupesast välja,
hoides seejuures võrgupistikust kinni.

2. Ärge ühendage defektset seadet uuesti vooluvõrku.
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Seadme teave

Seadme kirjeldus
Kondensatsiooni põhimõttel töötav seade tagab ruumide
automaatse õhukuivatuse.

Ventilaator imeb niiske ruumiõhu õhusisselaske kaudu sisse,
õhk läbib õhufiltri, aurusti ja selle taga asuva kondensaatori.
Külmas aurustis jahutatakse ruumiõhk alla kastepunkti. Õhus
sisalduv veeaur koguneb kondensaadi või härmatisena aurusti
lamellidele. Kondensaatoris soojendatakse kuivatatud ja
jahutatud õhku ning puhutakse see taas välja. Niimoodi
töödeldud kuivem õhk seguneb jälle ruumiõhuga. Seadme abil
ruumis toimuva pideva õhuringluse tõttu väheneb
paigaldusruumi õhuniiskus.

Olenevalt õhutemperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest tilgub
kondensatsioonivesi kas pidevalt või ainult perioodiliselt
äravooluava kaudu all asuvasse kondensaadipaaki. See on
täitumistaseme mõõtmiseks varustatud ujukiga.

Seadmel on kasutamiseks ja juhtimiseks juhtpaneel.

Kui kondensaadipaak on saavutanud maksimaalse täitetaseme
või kui kondensaadipaak on valesti paigaldatud, põleb
juhtpaneelil kondensaadipaagi märgutuli (vt peatükki
Juhtelemendid). Seade lülitub välja. Kondensaadipaagi
märgutuli kustub alles tühjendatud kondensaadipaagi
tagasiasetamisel.

Kondensatsioonivett saab ära juhtida ka
kondensaadiühendusega ühendatava voolikuga.

Seade võimaldab vähendada suhtelist õhuniiskust kuni umbes
30 % tasemele.

Seadme töötamisel tekib soojuskiirgust, mis võib
toatemperatuuri mõnevõrra tõsta.

Seadme osad

ON / OFF 

WIND

WIN
D

1

2

3

4

5

9

6

8

7

Nr Nimetus

1 Transpordikäepide

2 Juhtpaneel

3 Transpordiratas

4 Tugijalg

5 Õhufilter

6 Võrgukaabli kokkukerimine

7 Õhu väljalase

8 Kondensaadimahuti (katte taga)

9 Õhu sisselase koos õhufiltriga
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Transport ja ladustamine

Järgige järgmisi juhiseid iga kord enne transportimist.
• Lülitage seade välja.

• Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, hoides pistikust
kinni.

• Tühjendage seade ja kondensaadi väljalaskevoolik
jääkkondensaadist (vt peatükki Hooldus).

• Seade on transportimise hõlbustamiseks varustatud
rullikutega.

ON / OFF 

WIND

• Ärge tõmmake seadet toitejuhtmest.

• Veeretage seadet vaid tasastel ja siledatel pindadel.

Järgige neid nõudeid iga kord pärast transporti.
• Paigutage seade pärast transporti püstisesse asendisse.

• Laske seadmel 12–24 tundi seista, et külmaaine saaks
kompressorisse koguneda. Lülitage seade alles 
12–24 tunni möödumisel uuesti sisse! Vastasel juhul võib
kompressor kahjustuda ja seade toimimast lakata. 
Sel juhul kaotab garantii kehtivuse.

Ladustamine
Järgige neid nõudeid iga kord enne ladustamist.
• Tühjendage seade ja kondensaadi väljalaskevoolik

jääkkondensaadist (vt peatükki Hooldus).

• Tühjendage ja puhastage kondensaadipaak enne
ladustamist.

Järgige ajal, mil te seadet ei kasuta, järgmisi hoidmistingimusi:
• kuivas ja külma ning kuumuse eest kaitstult;

• püstises asendis, tolmu ja otsese päikesekiirguse eest
kaitstud kohas;

• vajaduse korral kaetuna, et kaitsta seadet tolmu eest;

• seadme kahjustuste vältimiseks ärge asetage sellele teisi
seadmeid või esemeid.
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Montaaž ja paigaldus

Tarnekomplekt
• 1 seade

• 1 õhufilter

• 2 rullikut

• 1 transpordikäepide

• 1 telg

• 2 traatklemmi

• 2 tugijalga

• 6 suurt kruvi

• 9 väikest kruvi

• 1 juhend

Seadme lahtipakkimine
1. Avage karp ja võtke seade välja.

2. Võtke seade pakendist täielikult välja.

3. Kerige võrgukaabel täielikult lahti. Jälgige, et võrgukaabel ei
oleks kahjustatud ning ärge kahjustage seda lahti kerides.

Paigaldamine
Rullikute paigaldus
Enne esmakordset kasutamist tuleb seadmele kinnitada rullikud
ja telg. Selleks toimige järgmiselt.
ü Rullikute komplekt on kasutamisvalmis.

1. Kontrollige rullikute komplekti terviklikkust.

2x

2x

2x

2x

2. Kinnitage telg kahe kruviga tagaosas seadme alakülje
külge.

3. Asetage mõlemad rullikud teljele.



7 ETKasutusjuhend – õhukuivati TTK 172 ECO

4. Juhtige traatklemmid läbi telje välimiste avade.

5. Painutage traatklemmide välimisi otsi tangidega väljapoole.

Tugijalgade paigaldus
Enne esmakordset kasutamist tuleb seadmele kinnitada
mõlemad tugijalad. Selleks toimige järgmiselt.
1. Kinnitage mõlemad tugijalad vastavalt 4 kruviga esiosas

seadme alumise külje külge.

• Tõstke seade peale rullikute ja tugijalgade paigaldust püsti.

• Laske seadmel 12–24 tundi seista, et külmaaine saaks
kompressorisse koguneda. Lülitage seade alles 
12–24 tunni möödumisel uuesti sisse! Vastasel juhul võib
kompressor kahjustuda ja seade toimimast lakata. 
Sel juhul kaotab garantii kehtivuse.
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Transpordikäepideme paigaldus
Enne esmakordset kasutamist tuleb seadmele kinnitada
transpordikäepide. Selleks toimige järgmiselt.
1. Kinnitage seadme mõlemale küljele käepide, kasutades

selleks nelja kruvi.

ON / OFF 

WIND

Kasutuselevõtt
Arvestage seadme paigaldamisel minimaalsete lubatud
kaugustega seintest ja esemetest, lähtudes peatükist Tehnilised
andmed.

A

B

CC

D

• Enne seadme uuesti kasutusele võtmist kontrollige
toitekaabli seisukorda. Kui te kahtlete selle seisukorras,
siis pöörduge klienditeeninduse poole.

• Asetage seade püstiselt ja kindlalt kohale.

• Võrgukaablit või muid kaableid vedades vältige
komistamisohu tekitamist, iseäranis kui paigaldate seadme
ruumi keskele. Kasutage kaablisildu.

• Veenduge, et kaablipikendused oleksid täies ulatuses lahti
või kokku keritud.

• Paigaldage seade soojusallikatest piisavalt kaugele.

• Veenduge, et kardinad või muud objektid ei takistaks
õhuvoolu.

• Seadme paigaldamisel, eelkõige niisketesse kohtadesse,
turvake see eeskirjadele vastava rikkevoolukaitsmega 
(FI-lülitiga).

• Paigalduskohta viimisel ärge kallutage seadet üle 45°, 
sest vastasel juhul võib seade saada kahjustada.
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Õhufiltri paigaldamine

Märkus
Ärge kasutage seadet ilma õhufiltrita!
Ilma õhufiltrita määrdub seadme sisemus tugevalt, 
mis võib vähendada võimsust ja seadet kahjustada.

• Enne seadme sisselülitamist veenduge, et õhufilter oleks
paigaldatud.

ON / OFF 

WIND

ON / OFF 

WIND

ON / OFF 

WIND

A.

B.

C.

Kondensaadipaagi paigaldamine
• Veenduge, et ujuk oleks kondensaadipaagis õigesti

paigaldatud.

• Veenduge, et kondensaadipaak oleks tühi ja õigesti
paigaldatud.

Võrgukaabli ühendamine
• Ühendage võrgupistik nõuetekohase kaitsmega

pistikupessa.
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Kasutamine
• Vältige avatud aknaid ja uksi.

• Pärast sisselülitamist töötab seade automaatselt.

• Kompressor lülitub tööle u 3 minutit peale seadme
sisselülitamist.

• Niiskuse eemaldamise režiimis töötab ventilaator pidevalt
kuni seatud väärtuse saavutamiseni. Ventilaator töötab
veel umbes 3 minutit ja lülitub siis välja.

Juhtelemendid

%RH 88 8888

ON / OFF WIND

10

13

141516

11

12

18

19

17

Nr Nimetus Tähendus

10 Näidik Kondensaadimahuti
on täis

Kuvatakse täis või valesti paigaldatud
kondensaadimahuti korral

11 Näidik Sulatus Kuvatakse käimasoleva automaatse
sulatuse korral

12 Näidik Ventilaatori kiirus Ventilaatori kiiruse näidik:

 = väike

 = suur

13 Näidik Töötundide loendur Töötundide näidik:
5-kohaline tundide näidik
2-kohaline minutite näidik

14 Klahv WIND Ventilaatori kiiruse seadmine:

 = väike

 = suur

15 Nooleklahvid Ruumiõhu suhtelise niiskuse soovitud
väärtuse alandamine
Ruumiõhu suhtelise niiskuse soovitud
väärtuse suurendamine

16

17 Klahv ON/OFF Sisse-/väljalülitusklahv:
seadme sisse- või väljalülitamine

18 Näidik Ruumiõhu niiskus/
veadiagnoos

Näitab ruumiõhu suhtelist hetkeniiskust
Reguleerimise ajal näitab ruumiõhu
soovitud suhtelist niiskust
Näitab veadiagnoosi teateid (vt peatükki
veakoodid).

19 Näidik Niiskuse eemaldus Kuvatakse käimasoleva niiskuse
eemaldamise ajal ning vilgub, kui
kompressor ei tööta.
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Seadme sisselülitamine
Kui te olete seadme paigaldanud ja see on tööks valmis, nagu
peatükis Kasutuselevõtt kirjeldatud, võite seadme sisse lülitada.

Märkus
Kasutage seadet ainult püstises asendis, sest vastasel
juhul võib kompressor kahjustuda.

1. Vajutage klahvile ON/OFF (17).

ð Seade käivitub niiskuse eemaldamise režiimil.

Töörežiimi seadmine

Ruumiõhu suhtelise niiskuse soovitud väärtuse seadmine
Ruumiõhu soovitud suhtelist niiskust saate alati muuta.
1. Soovitud ruumiõhu suhtelise niiskuse reguleerimiseks

vajutage nooleklahvidele (15, 16). Seadevahemik on 
10 ja 95 % vahel, muudetav 1 % sammudega.

ð Kui te vajutasite ühte nooleklahvidest, siis toimub
seadistamine kiiremini.

ð Ruumiõhu suhtelise niiskuse soovitud väärtust
kuvatakse näidikul Ruumiõhu niiskus/veadiagnoos (18)
u 10 sekundit, seejärel kuvatakse jälle ruumiõhu
suhtelist niiskust antud hetkel.

Ventilaatori kiiruse seadmine
Te saate igal ajal valida ventilaatori väikese ja suure kiiruse
vahel.
1. Ventilaatori väikese ja suure kiiruse vahel valimiseks

vajutage klahvile WIND (14).

ð Ventilaatorile valitud kiirust näete näidikult Ventilaatori
kiirus (12).

Niiskuse eemaldamine
Seade töötab, kuni soovitud suhteline õhuniiskus on ruumis
saavutatud. Siis lülitub kompressor välja, ventilaator töötab
edasi ja lülitub veidi aja pärast välja. Kui õhuniiskus ruumis
tõuseb üle soovitud suhtelise õhuniiskuse väärtuse, lülituvad
kompressor ja ventilatsioon uuesti sisse.

Ruumiõhu soovitud suhtelist niiskust saab reguleerida,
seadevahemik on 10 ja 95 % vahel, muudetav 1 %
sammudega.

Teave
Õhuniiskuse eemaldamise efektiivne vahemik on 
30–80 %, ka kui seade võimaldab valida soovitud
suhtelise õhuniiskuse väärtust vahemikus 10–95 %.

Te saate igal ajal valida ventilaatori väikese ja suure kiiruse
vahel.

Mälufunktsioon
Lühikeste voolukatkestuste korral salvestab seade soovitud
suhtelise õhuniiskuse seadeväärtuse ja valitud ventilaatori
kiiruse. Kohe kui elektritoide on taastatud, käivitub seade
automaatselt.

Funktsioon Automaatne seiskumine
Seade seiskub automaatselt, kui veeanum on täis, valesti
paigaldatud või kui ruumiõhu soovitud suhteline niiskus on
saavutatud. Ventilaator töötab veel umbes 3 minutit ja lülitub
siis välja.

Töötundide loendur
Seadmel on töötundide loendur (13). Minutinäit on
kahekohaline, tunninäit on viiekohaline.
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Käitamine kondensaadiühenduse külge kinnitatud
voolikuga
Pikemaajalise püsikasutuse korral või niiskuse eemaldamisel
ilma järelevalveta tuleks seadmega ühendada sobiv
kondensaadi väljalaskevoolik.
ü Sobiv voolik (läbimõõt 13 mm) on valmis pandud.
ü Seade on välja lülitatud.

1. Avage eesmine kate.

ON / OFF 

WIND

2. Võtke kondensaadimahuti välja.

3. Juhtige kondensaadi väljalaskevoolik läbi seadme
põhjaplekis oleva ava.

ON / OFF 

WIND

4. Lükake vooliku üks ots kondensaadimahuti
voolikuühendusele.

5. Paigutage kondensaadimahuti uuesti seadmesse.

ON / OFF 

WIND

6. Viige teine voolikuots sobivasse äravoolukohta 
(nt dreeniavasse või piisavalt suurde kogumisnõusse).
Voolikut ei tohi kokku murda.

Kui soovite kondensaati jälle kondensaadipaaki koguda,
eemaldage voolik. Laske voolikul enne hoiulepanekut kuivada.
Vooliku saab püsikasutuseks ühendada igas töörežiimis.

Automaatne sulatus
Ümbruse madala temperatuuri korral võib aurusti
niiskuseemalduse ajal jäätuda. Seade teeb siis automaatse
sulatuse. Sulatusfaasi ajal katkeb lühikeseks ajaks niiskuse
eemaldamine õhust. Ventilaator töötab edasi.

Sulatuse kestus võib olla erinev. Ärge lülitage seadet
automaatse sulatuse ajal välja! Ärge tõmmake võrgupistikut
pistikupesast välja!

Automaatsulatuse ajal põlevad näidikud Sulatus (11) ja
Ventilaatori kiirus (12).
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Kasutamise lõpetamine

Hoiatus elektripinge eest
Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade
kätega.

• Lülitage seade välja.

• Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes
seejuures pistikust kinni.

• Vajaduse korral eemaldage kondensaadi väljalaskevoolik ja
selles olev vesi.

• Vajaduse korral tühjendage kondensaadipaak.

• Puhastage seade peatüki Hooldus kohaselt.

• Ladustage seade, nagu kirjeldatud peatükis Ladustamine.

Vead ja rikked
Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu
korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustõrkeid,
kontrollige seadet järgmise nimekirja alusel.

Seade ei käivitu
• Kontrollige elektritoidet.

• Veenduge, et võrgukaabel ja võrgupistik ei oleks
kahjustatud.

• Kontrollige hoone võrgukaitset.

• Kontrollige kondensaadimahuti täitetaset ja vajadusel
tühjendage mahuti. Näidikud Kondensaadimahuti täis (10)
ja Ruumi õhuniiskus/veadiagnoos (18), millel kuvatakse
veateadet FU, ei tohi saada niiskeks.

• Kontrollige, kas kondensaadimahuti asend on õige.

• Oodake enne seadme uuesti käivitamist 10 minutit. 
Kui seade ei käivitu, siis laske erialaettevõttel või
valmistajafirmal Trotec viia läbi seadme elektriline kontroll.

Seade töötab, aga kondensaati ei teki
• Kontrollige, et kondensaadimahuti ujuk ei oleks

määrdunud. Vajaduse korral puhastage
kondensaadimahuti. Ujuk peab saama liikuda.

• Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Arvestage seadme
tehnilistes andmetes lubatud töövahemikku.

• Veenduge, et ruumiõhu suhteline niiskus vastaks
tehnilistele andmetele.

• Vaadake üle varem valitud soovitud ruumiõhuniiskus.
Kasutuskohas peab ruumiõhu suhteline niiskus olema üle
valitud vahemiku ülempiiri. Vajaduse korral vähendage
varem valitud soovitud ruumiõhuniiskust.

• Kontrollige, kas õhufilter on määrdunud. Vajaduse korral
puhastage õhufiltrit või vahetage see.

• Kontrollige, kas kondensaator on väljastpoolt määrdunud
(vt peatükki Hooldus). Määrdunud kondensaatorit laske
puhastada külma- ja kliimatehnika ettevõttel või
valmistajaettevõttel Trotec.

• Seade võib teha automaatsulatust. Automaatse sulatuse
ajal ei kuivata seade õhku.
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Seade tekitab müra või väriseb
• Veenduge, et seade oleks paigaldatud püstiselt ja

stabiilselt.

Kondensaat voolab välja
• Kontrollige seadet lekete suhtes.

Kompressor ei käivitu
• Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Arvestage seadme

tehnilistes andmetes lubatud töövahemikku.

• Veenduge, et ruumiõhu suhteline niiskus vastaks
tehnilistele andmetele.

• Vaadake üle varem valitud soovitud ruumiõhuniiskus.
Kasutuskohas peab ruumiõhu suhteline niiskus olema üle
valitud vahemiku ülempiiri. Vajaduse korral vähendage
varem valitud soovitud ruumiõhuniiskust.

• Kontrollige, kas kompressori ülekuumenemiskaitse on
aktiveerunud. Lahutage seade vooluvõrgust ja laske sellel
umbes 10 minutit jahtuda, enne kui ühendate selle uuesti
vooluvõrguga.

• Seade võib teha automaatsulatust. Automaatse sulatuse
ajal ei kuivata seade õhku.

Seade läheb väga soojaks, tekitab müra või töötab
vähenenud võimsusega
• Kontrollige õhu sisselaskeavade ja õhufiltri puhtust.

Eemaldage välimine mustus.

• Kontrollige, kas seade on väljastpoolt määrdunud 
(vt peatükki Hooldus). Seadme määrdunud sisemus laske
puhastada külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud
firmal või valmistajafirmal Trotec.

Märkus
Oodake vähemalt 3 minutit pärast iga hooldus- või
parandustööd. Lülitage alles siis seade uuesti sisse.

Seade ei tööta pärast eelkirjeldatud kontrollimisi
korralikult?
Võtke ühendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage
seade remontimiseks külma- ja kliimatehnikale
spetsialiseerunud firmasse või valmistajafirmasse Trotec.

Veateated
Näidikul Ruumi õhuniiskus/veadiagnoos (18) kuvatakse järgmisi
veateateid.

Veateade Põhjus Kõrvaldamine

E1 Poolianduri viga Vahetage pooliandur välja.
Võtke ühendust
klienditeenindusega. Vajaduse
korral toimetage seade
remontimiseks külma- ja
kliimatehnikale
spetsialiseerunud ettevõttesse.

E2 Õhuniiskuse anduri viga Vahetage õhuniiskuse andur
välja.
Võtke ühendust
klienditeenindusega. Vajaduse
korral toimetage seade
remontimiseks külma- ja
kliimatehnikale
spetsialiseerunud ettevõttesse.

E3 Temperatuurianduri viga Vahetage temperatuuriandur
välja.
Võtke ühendust
klienditeenindusega. Vajaduse
korral toimetage seade
remontimiseks külma- ja
kliimatehnikale
spetsialiseerunud ettevõttesse.

E4 Kuuma- külmasüsteemi
viga

Võtke ühendust
klienditeenindusega. Vajaduse
korral toimetage seade
remontimiseks külma- ja
kliimatehnikale
spetsialiseerunud ettevõttesse.

E5 Ruumitemperatuur liiga
kõrge

Kontrollige, kas
ruumitemperatuur vastab
tehnilistele andmetele.
Seade käivitub uuesti, kui
ruumitemperatuur vastab ära
toodud andmetele.

FU Kondensaadimahuti täis Tühjendage kondensaadimahuti
(vt peatükki Kondensaadimahuti
tühjendamine).

Kondensaadimahuti ei
ole õigesti paigaldatud.

Kontrollige, kas
kondensaadimahuti asend on
õige.
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Hooldus Hooldusintervallid

Teenindus- ja hooldusintervall Iga kord enne
kasutuselevõttu

Vajaduse korral Vähemalt iga
2 nädala tagant

Vähemalt iga
4 nädala tagant

Vähemalt iga
6 kuu tagant

Vähemalt kord
aastas

Kondensaadipaagi ja väljalaskevooliku
tühjendamine

X

Sissetõmbe- ja väljapuhkeavade
kontrollimine mustuse ja võõrkehade
suhtes, vajaduse korral puhastamine

X X

Puhastamine väljastpoolt X X

Seadme sisemuse visuaalne kontroll
määrdumise suhtes

X X

Õhufiltri kontrollimine mustuse ja
võõrkehade suhtes, vajaduse korral
puhastamine või vahetamine

X X

Õhufiltri vahetamine X

Kontroll võimalike kahjustuste suhtes X

Kinnituskruvide kontroll X X

Proovikäivitamine X

Teenindus- ja hooldusprotokoll
Seadme tüüp: ............................................. Seadme number: ....................................

Teenindus- ja hooldusintervall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondensaadipaagi ja väljalaskevooliku
tühjendamine

Sissetõmbe- ja väljapuhkeavade
kontrollimine mustuse ja võõrkehade
suhtes, vajaduse korral puhastamine

Puhastamine väljastpoolt

Seadme sisemuse visuaalne kontroll
määrdumise suhtes

Õhufiltri kontrollimine mustuse ja
võõrkehade suhtes, vajaduse korral
puhastamine või vahetamine

Õhufiltri vahetamine

Kontroll võimalike kahjustuste suhtes

Kinnituskruvide kontroll

Proovikäivitamine

Märkused:

1. Kuupäev: ................................
Allkiri: ............................

2. Kuupäev: ................................
Allkiri: ............................

3. Kuupäev: ................................
Allkiri: ............................

4. Kuupäev: ................................
Allkiri: ............................

5. Kuupäev: ................................
Allkiri: ............................

6. Kuupäev: ................................
Allkiri: ............................

7. Kuupäev: ................................
Allkiri: ............................

8. Kuupäev: ................................
Allkiri: ............................

9. Kuupäev: ................................
Allkiri: ............................

10. Kuupäev: ..............................
Allkiri: ............................

11. Kuupäev: ..............................
Allkiri: ............................

12. Kuupäev: ..............................
Allkiri: ............................

13. Kuupäev: ..............................
Allkiri: ............................

14. Kuupäev: ..............................
Allkiri: ............................

15. Kuupäev: ..............................
Allkiri: ............................

16. Kuupäev: ..............................
Allkiri: ............................
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Enne hooldust

Hoiatus elektripinge eest
Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade
kätega.

• Lülitage seade välja.

• Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes
seejuures pistikust kinni.

Hoiatus elektripinge eest
Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse
avamist, tohivad teha ainult külma- ja
kliimatehnikale spetsialiseerunud firmad või
valmistajafirma Trotec.

Korpuse puhastamine
Puhastage seadet niiske pehme ebemevaba lapiga. Jälgige, 
et korpusesse ei tungiks niiskust. Jälgige, et seadme
elektriosad ei puutuks kokku niiskusega. Ärge kasutage lapi
niisutamiseks agressiivseid puhastusvahendeid, 
nt puhastusaerosoole, lahusteid, alkoholi sisaldavaid
puhastusvahendeid või küürimisvahendeid.

Seadme sisemuse visuaalne kontroll määrdumise
suhtes
1. Eemaldage õhufilter.

2. Valgustage taskulambiga seadme avausi.

3. Kontrollige, kas seadme sisemus on määrdunud.

4. Kui märkate tihedat tolmukihti, laske seadme sisemus
puhastada külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud
firmal või valmistajafirmal Trotec.

5. Asetage õhufilter uuesti kohale.

Jahutuskontuur
• Terve jahutuskontuur on hooldusvaba, väga suletud

süsteem ja seda võivad hooldada vaid külma- ja
kliimatehnikale spetsialiseerunud firmad või
valmistajafirma Trotec.

Õhufiltri puhastamine

Märkus
Veenduge, et õhufilter ei oleks kulunud või kahjustatud.
Õhufiltri nurgad ja servad ei tohi olla deformeerunud
ega ümaraks kulunud. Veenduge enne õhufiltri
tagasiasetamist, et see oleks kahjustamata ja kuiv.

Õhufilter tuleb puhastada kohe, kui see määrdunud on. Sellest
annab märku nt vähenenud võimsus (vt peatükki Vead ja
rikked).
1. Eemaldage alaküljel oleva õhuvõtuava küljest mõlemad

kruvid.

ON / OFF 

WIND
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2. Võtke õhufilter seadmest välja.

ON / OFF 

WIND

3. Puhastage filter pehme, ebemevaba, kergelt niiske lapiga.
Kui filter on tugevasti määrdunud, puhastage see sooja
veega, millesse on segatud neutraalset puhastusvahendit.

4. Laske filtril täielikult kuivada. Ärge paigaldage seadmesse
niisket filtrit!

5. Paigutage õhufilter uuesti seadmesse.

ð Jälgige, et õhufilter asub joonisel kujutatud hoidikute
all.

ON / OFF 

WIND

6. Kinnitage alaküljel oleva õhuvõtuava mõlemad kruvid.

ON / OFF 

WIND
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Kondensaadimahuti tühjendamine
Kui kondensaadimahuti on täis või valesti paigaldatud, siis põleb
juhtpaneelil näidik Kondensaadimahuti täis (10) ja näidikul
Ruumi õhuniiskus/veadiagnoos (18) on tähed FU. Kompressor ja
ventilaator lülituvad välja.
1. Võtke kondensaadimahuti seadmest välja.

ON / OFF 

WIND

2. Tühjendage kondensaadimahuti äravooluava või kraanikausi
kohal.

3. Loputage mahutit puhta veega. Puhastage mahutit
korrapäraselt õrna puhastusvahendiga (mitte
detergendiga!).

4. Paigutage kondensaadimahuti uuesti seadmesse. 
Ärge kahjustage kondensaadimahuti sissepanemisel ja
väljavõtmisel ujukit.
Jälgige seejuures, et ujuk oleks õigesti paigutatud.
Jälgige, et kondensaadimahuti oleks õigesti paigaldatud,
muidu ei lülitu seade enam sisse.

ON / OFF 

WIND

Toimingud pärast hooldamist
Kui soovite seadet edasi kasutada, toimige nii.
• Laske seadmel 12–24 tundi seista, et külmaaine saaks

kompressorisse koguneda. Lülitage seade alles 
12–24 tunni möödumisel uuesti sisse! Vastasel juhul võib
kompressor kahjustuda ja seade toimimast lakata. 
Sel juhul kaotab garantii kehtivuse.

• Ühendage seade uuesti, ühendades võrgupistiku
pistikupesaga.

Kui te seadet pikema aja vältel ei kasuta, toimige nii.
• Ladustage seade, nagu kirjeldatud peatükis Ladustamine.
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Tehnilised lisad

Tehnilised andmed

Näitaja Väärtus

Mudel TTK 172 ECO

Max õhukuivatusvõimsus 55 l / 24 h

Õhukuivatusvõimsus 30 °C ja 80 %
suhtelise õhuniiskuse juures

50 l / 24 h

Õhu vooluhulk 350 m3/h

Ümbruse temperatuur 5 °C kuni 35 °C

Töötab suhtelise õhuniiskuse vahemikus 30–80 % suhtelist niiskust

Vooluvõrk 1/N/PE ~ 220–240 V/ 50 Hz

Sisendvõimsus 1,15 kW

Nimivool 5 A

Külmaaine R470C

Külmaaine kogus 410 g

Kondensaadimahuti täitekogus 7 l

Helirõhutase 
(mõõdetuna 1 m kauguselt)

55 dB(A)

Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus) 543 × 315 × 1100 (mm)

Miinimumkaugus seintest ja esemetest

A: üleval:
B: taga:

C: küljel:
D: ees:

50 cm
50 cm
30 cm
50 cm

Kaal 29 kg

Elektriskeem

1

2

3

4

5

6

7

1 Emaplaat 2 Kompressor

3 Ventilaatori mootor 4 Õhuniiskuse andur

5 Temperatuuriandur 6 Fotosilm

7 Näidikuplaadile
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Varuosade kirjeldus ja nimekiri Teave
Varuosade positsiooninumbrid erinevad
kasutusjuhendis esitatud seadme komponentide
positsiooninumbritest.
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Nr Varuosa Nr Varuosa Nr Varuosa

1 Self-tapping screws M3*12 19 Self-tapping screws M3*12 37 Machine body shell

2 Water tank fixed buckle 20 Circuit board insulation circle 38 Self-tapping screws M3*12

3 Water tank subplate 21 M3*20 screws for circuit board 39 Back board

4 Pedestal 22 Circuit board 40 Display board

5 Self-tapping screws M3*12 23 M3 screw nuts for circuit board 41 Circuit board insulation circle

6 Water tray 24 Fan motor capacitor 42 M3*20 screws for display board

7 Median septum 25 Terminal Blocks 43 Display label

8 Fan motor 26 Electric wire clasp 44 M3 screw nuts for display board

9 M5 screw nuts for fan motor 27 Compressor capacitor 45 Locking plug

10 M5 Spring washer for fan motor 28 Compressor capacitor fixed plate 46 Supporting leg

11 M5 gaskets for fan motor 29 Compressor fixed sleeve 47 Self-tapping screws M3*12 to fix bottom body shell

12 Fan blades 30 Compressor cushion 48 M3*25 screw

13 M5*20 screws for fan motor 31 M8 screw nuts for compressor 49 M3*35 screw

14 Water tank 32 M8 gasket for compressor 50 Wheel axle

15 Water level sensor 33 Compressor 51 Ø3 cotter pin

16 Temperature sensor 34 The short handle 52 Wheel

17 Humidity sensor 35 Upper front board

18 Condensator & Evaporater 36 Bottom front board
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Jäätmekäitlus

Elektroonikajäätmeid ei tohi panna tavalise olmeprügi
hulka, vaid Euroopa Liidus tuleb need EUROOPA PARLAMENDI
NING EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 2012. aasta 4. juuli vanade
elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivi (2012/19/EL) kohaselt
viia jäätmekäitlusfirmasse. Andke seade jäätmekäitlusse
kehtivate seaduslike nõuete kohaselt.

Seadmes kasutatakse keskkonnale ja osoonikihile neutraalset
külmutusainet (vt peatükki Tehnilised andmed).

Käidelge seadmes kasutatud külmaainet asukohariigi seaduste
kohaselt.
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