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Symboler
Fare grunnet elektrisk strøm!
Opplyser om farer grunnet elektrisk
strøm, som kan medføre skader som kan
ha døden til følge.

Fare!
Opplyser om farer som kan medføre
personskader.

Forsiktig!
Opplyser om farer som kan medføre
materialskader.

Den aktuelle versjonen av bruksanvisningen finner du
under: www.trotec.de

Rettslige informasjoner
Denne publikasjonen erstatter tidligere versjoner.
Ingen deler av denne dokumentasjonen får
reproduseres eller bearbeides, kopieres eller fordeles
ved bruk av elektroniske systemet uten at vi har gitt
skriftlig tillatelse til dette. Det tas forbehold om
tekniske endringer. Alle rettigheter forbeholdt. Alle
varenavn brukes uten garanti for fri bruk og
hovedsakelig i henhold til produsentens skrivemåte.
Varenavnene som brukes er registrert og skal
betraktes som slike. Leveringsomfanget kan avvike
fra produktillustrasjonene. Foreliggende dokument er
utarbeidet med påkrevd omhyggelighet. Vi er ikke
ansvarlige for eventuelle feil eller utelatelser.
© TROTEC®

Innholdsfortegnelse

Informasjoner ang. bruksanvisningen
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Apparatbeskrivelse
Ved hjelp av kondenseringsprinsippet sørger
apparatet for en automatisk luftavfukting i rommet.
Ventilatoren suger den fuktige romluften inn ved det
bakre luftinntaket (10) via luftfilteret (7), og via
luftinntaket (4) på siden, fordamperen og
kondensatoren som befinner seg bak. På den kalde
fordamperen avkjøles romluften til under
duggpunktet. Vanndampen som er i luften setter seg
som kondensat 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 behandlete,
tørkete 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 (5) som befinner seg på
undersiden. Denne er utstyrt med en flottør for
beregning av påfyllingsnivået. 
Apparatet er utstyrt med en betjeningstavle (6) for
betjening og funksjonskontroll. Når det maksimale
påfyllingsnivået til kondensatbeholderen (5) nås, lyser
kondensatbeholderens kontrollampe ("FULL") på
betjeningstavlen (6) rødt. Apparatet slås av.
Kondensatbeholderens kontrollampe slukker ikke før
den tømte kondensatbeholderen (5) settes inn igjen.
Hvis det ønskes kan det kondenserte vannet avledes
ved hjelp av en slange på kondensattilkoplingen (23).
Apparatet er ikke egnet til å holde luftfuktigheten
svært lav (under 50 %). Det benyttes som ekstra hjelp
ved tørking av våt vask eller tøy i bolig- eller
arbeidsrom. På grunn av varmeutstrålingen som
oppstår under driften kan romtemperaturen stige med 
ca. 1-4 °C.

Presentasjon av apparatet
Informasjoner angående apparatet

Nr. Betjeningselement

1 Håndtak
2 Luftutløp (oppe) 
3 Luftutløp (på siden) 
4 Luftinntak (på siden) 
5 Kondensatbeholder
6 Betjeningstavle
7 Luftfilter
8 Luftutløpsklaff som kan innstilles (på siden) 
9 Nettkabel
10 Luftinntak (bak) 
23 Tildekning for tilkopling av en slange på kondensatortilkop-

lingen
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Tekniske data

Koplingsskjema

Parameter Verdi

Modell TTK 70 S
Avfuktingsytelse, maks. 24 l / 24 t
Driftstemperatur 5-35 °C
Arbeidsområde relativ fuktighet 49-100 %
Luftytelse, maks. 150 m³/t
Elektrisk tilkopling 230 V / 50 Hz
Effektbehov, maks. 400 W
Sikring på stedet 10 A
Kondensatbeholder 4 l
Kjølemiddel R134a
Kjølemiddelmengde 170 g
Vekt 12,4 kg
Mål (HxDxB) 582 x 378 x 185 mm
Minimumsavstand til vegger / gjenstander A: Oppe: 30 cm

B: Bak: 20 cm
C: Side: 20 cm
D: Foran: 10 cm

Lydtrykknivå LpA (1 m; iht. DIN 45635-01-KL3) 48 dB(A)
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Før igangsetting / bruk av apparatet må denne
anvisningen leses nøye og den må alltid
oppbevares i umiddelbar nærhet til
oppstillingsstedet hhv. apparatet!

• Ikke bruk apparatet i rom hvor det er fare for
eksplosjon.

• Ikke bruk apparatet i olje-, svovel-, klor- eller
saltholdig atmosfære.

• Apparatet må stilles opp rett og stabilt.

• Ikke utstett apparatet for direkte vannstråling.

• Påse at både luftinntaket og luftutløpet er frie.

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

• Stikk aldri gjenstander inn i apparatet.

• Under driften må du ikke tildekke og transportere
apparatet.

• Påse at alle elektriske kabler som befinner seg
utenfor apparatet er beskyttet mot skader (f. eks.
fra dyr).

• Ta hensyn til apparattilkoplingsytelsen,
kabellengden og bruksformålet ved valg av
forlengelser av tilkoplingskabelen. Unngå elektrisk
overbelastning.

• Apparatet må kun transporteres i rett stilling og
med tom kondensatbeholder.

• Kast kondensatet som har samlet seg opp. Ikke
drikk det. Det er fare for infeksjon!

Apparatet er ikke egnet til tørking av rom eller flater
etter vannskader grunnet rørbrudd eller
oversvømmelser.

Forskriftsmessig bruk
Apparatet TTK 70 S får kun brukes til tørking og
avfukting av romluft. 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 fuktig eller 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. 

Personalkvalifikasjon
Personer som benytter dette apparatet må:

• være bevisst angående farene som kan oppstå ved
arbeid med elektriske apparater i fuktig omgivelse.

• Foreta tiltak angående beskyttelse ved direkte
berøring av de strømførende delene.

• Man må ha lest og forstått bruksanvisningen,
spesielt kapittelet "Sikkerhet".

Vedlikeholdsaktiviteter, som påkrever at huset
åpnes, får kun utføres av fagfirmaer for kulde- og
klimateknikk eller av TROTEC®.

Ytterligere farer
Fare grunnet elektrisk strøm!
Arbeid på de elektriske komponentene får
kun utføres av et autorisert fagfirma!

Fare grunnet elektrisk strøm!
Før alt arbeid på apparatet må man
trekke nettstøpselet ut av stikkontakten!

Forsiktig!
For å unngå skader på apparatet, må
apparatet aldri drives uten at det er satt
inn luftfilter!

Sikkerhet
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Fare!
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!

Adferd i nødstilfeller
1. I nødstilfeller må du kople apparatet fra

strømmen.

2. Et defekt apparat må ikke koples til
nettilkoplingen.

Apparatet er utstyrt med et håndtak for å gjøre
transport av apparatet enklere.
Ta hensyn til følgende informasjoner før hver
transport:

1. Frakoble apparatet ved nettstøpselet (se
kapittelet "Betjeningselementer").

2. Trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. Ikke bruk
nettkabelen til bæresnor!

3. Tøm kondensatbehilderen. Vær oppmerksom på
kondensat som drypper ned i ettertid.

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

2. Ikke slå på apparatet før det har gått en time!

Lagring
Når det ikke er i bruk må apparatet lagres som følger:

• tørt,

• under tak,

• i rett posisjon på et sted som er beskyttet mot støv
og direkte sollys,

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

• Lagringstemperaturen tilsvarer det
driftstemperaturområdet som er nevnt i kapittelet
"Tekniske data".

• Når det er slått på arbeider apparatet
helautomatisk inntil det slås av ved hjelp av en
flottør i kondensatbeholderen som er fyllt.

• For at den innebyggete føleren skal kunne beregne
luftfuktigheten på riktig måte, går ventilatoren
kontinuerlig inntil apparatet slås av.

• 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.

• Still apparatet midt i rommet og på god avstand fra
varmekilder.

• Hvis apparatet skal stilles opp i spesielt våte
områder som vaskerom, bad eller liknende, må
apparatet sikres iht. forskriftene angående
feilstrøms-verneinnretninger 
(RCD = Residual Current protective Device).

• Forsikre deg om at skjøteledningene er rullet helt
ut eller inn.

Transport

Betjening

CC

A

B

D
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Informasjoner angående avfuktingsytelse
Avfuktingsytelsen er avhengig av:

• rommets beskaffenhet

• romtemperaturen

• den relative fuktigheten

Jo høyere romtemperaturen og luftfuktigheten er,
desto høyere er avfuktingsytelsen. 
For bruk i boliger er en relativ luftfuktighet på 
ca. 50-60 % tilstrekkelig. I lagre og arkiver må en
luftfuktighet på ca. 50 % ikke overskrides.

Betjeningselementer

Nr. Betjeningselement

11 Nettbryter
12 Tasten "MODE":

Ved hvert tastetrykk veksler driftstypen som følger:
• Driftstype "Automatikkdrift" ("AUTOMATIC")
• Driftstype "Permanent drift" ("CONTINUOUS")
• Driftstype "Klestørking" ("DRY CLOTHES")
• Driftstype "Luftrengjøring" ("AIR CLEAN")
Den respektive kontrollampen lyser (s. pos. 19-22).

13 Tasten "TIMER":
Hvert tastetrykk veksler den gjenværende driftstiden. 
Apparatet slås av når den valgte driftstiden (2, 4 eller 8 
timer) er utgått.
Den respektive kontrollampen lyser (s. pos. 18).

14 Kontrollampen luftfuktighet "MED":
Lyser ved en luftfuktighet på mellom 60-70 %.

15 Kontrollampen luftfuktighet "LO":
Lyser ved en luftfuktighet på ca. 60 %.

16 Kontrollampen luftfuktighet "HI":
Lyser ved en luftfuktighet på fra ca. 70 %.

17 Kontrollampen til kondensatbeholderen:
Lyser når kondensatbeholderen er full.

18 Kontrollampen "Driftstid":
Den kontrollampen som lyser viser den valgte driftstiden.

19 Kontrollampen "Luftrengjøring":
Lyser når driftstypen "Luftrengjøring" er valgt.

20 Kontrollampen "Klestørking":
Lyser når driftstypen "Klestørking" er valgt.

21 Kontrollampen "Permanent drift":
Lyser når driftstypen "Permanent drift" er valgt.

22 Kontrollampen "Automatikkdrift":
Lyser når driftstypen "Automatikkdrift" er valgt.

16 17 18

13 12

11

1415

19 20 21 22
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Igangsetting
Sette inn luftfilter

Informasjoner angående driften
• Åpne minst ett av de tre luftutløpene (2, 3, 8).

Ellers blir overopphetingsbeskyttelsen aktivert og
apparatet slås av.

• Etter et strømbrudd må du trykke på
nettbryteren (11), for at luftavfukteren skal starte
igjen.

• Når apparatet er slått av må du lukke alle luftutløp
og klaffer som er åpne.

Slå på apparatet
1. Forsikre deg om at kondensatbeholderen er tom

og at den er satt inn riktig. Hvis ikke fungerer ikke
apparatet!

2. Stikk nettstøpselet i en riktig sikret
nettstikkontakt.

3. Åpne det øvre luftutløpet (2) og/eller luftutløpet (3)
på siden. Ved behov åpnes luftutløpsklaffen (8)
som kan innstilles.

4. Slå på apparatet ved nettbryteren (11).

5. Kontroller om kontrollampen
"Automatikkdrift" (22) lyser rødt. => Apparatet
starter alltid i "Automatikkdrift"!

6. Kontroller om kontrollampen til
kondensatbeholderen (17) er slukket.

7. Trykk på tasten "MODE" (12) en gang til, for å
velge den ønskete driftstypen. Den respektive
kontrollampen må lyse rødt.

D.

E.

A.

B.

C.
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Driftstypen "Automatikkdrift"
I denne driftstypen styres luftavfuktingen automatisk.
Ved en relativ luftfuktighet på under ca. 60 %
frakopler den innebyggete hygrostaten apparatet.
Ventilatoren går videre, slik at luftfuktigheten i
rommet fremdeles måles og apparatet kan slås på
igjen ved behov.

Driftstypen "Permanent drift"
Apparatet avfukter luften kontinuerlig og avhengig av
hvor mye fuktighet den inneholder. Ved aktivering av
timeren kan driftstiden innstilles til 2, 4 eller 8 timer.
Etter at den valgte driftstiden er utløpt slås apparatet
av.

Driftstypen "Klestørking"
I denne driftstypen tørkes tekstiler (f. eks. klær,
tepper) raskere. I tillegg brukes denne drifttypen til
tørking av mindre hjørner eller nisjer hvor med f. eks.
fuktige sko.

Driftstypen "Luftrengjøring"
I denne driftstypen sirkuleres romluften, for å
redusere andelen av f. eks. lo, hår og støv i romluften.

Innstilling av driftstiden
1. Trykk på tasten "TIMER" (13), for å innstille

apparatets driftstid. Trykk på tasten en gang til, til
den respektive kontrollampen til den ønskete
driftstiden (2, 4 eller 8 timer) lyser. Etter at
driftstiden er utløpt slås apparatet av automatisk.

2. For å slå av denne funksjonen trykker du på
tasten "TIMER" (13) flere ganger, til alle
kontrollampene "Driftstid" (18) er slukket.

Tømming av kondensatbeholderen
Når det maksimale påfyllingsnivået er nådd eller
kondensatbeholderen ikke er satt inn riktig, lyser
kontrollampen til kondensatbeholderen (17) rødt og
man hører en signaltone som gjentas.

A.

C.

B.

D.
8 Bruksanvisning – Luftavfukter TTK 70 S NO



Drift med slange på kondensattilkoplingen Sette ut av drift
1. Frakoble apparatet ved nettstøpselet (se

kapittelet "Betjeningselementer").

2. Ikke berør nettstøpselet med fuktige eller våte
hender.

3. Trekk nettstøpselet ut av nettstikkkontakten.

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

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

6. Lagre apparatet iht. kapittelet "Lagring".

A.

B.

1/2 tomme

C.

D.

E.
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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 nettilkoplingen (230 V/1~/50 Hz).

• Kontroller nettstøpselet for å se om det er skadet.

• La et fagfirma for kulde- og klimateknikk eller
TROTEC® gjennomføre en elektrisk kontroll.

Apparatet går, men det dannes ikke noe
kondensat:

• Kontroller om kondensatbeholderen sitter riktig.
Kontroller påfyllingsnivået til
kondensatbeholderen og tøm den ved behov.
Kontrollampen til kondensatbeholderen får ikke
lyse opp.

• Kontroller flottøren i kondensatbeholderen for å se
om den er tilsmusset. Ved behov må man rengjøre
flottøren og kondensatbeholderen. Flottøren må
være bevegelig.

• Kontroller romtemperaturen. Apparatets
arbeidsområde ligger mellom 5 og 35 °C.

• Forsikre deg om at den relative luftfuktigheten
tilsvarer de tekniske dataene (min. 49 %).

• Kontroller det innstilte driftstrinnet. Dette må
velges iht. luftfuktigheten i oppstillingsrommet.
Ved behov må du trykke flere ganger på tasten
"MODE" (12), til "Automatikkdrift" (22) er valgt.

• Kontroller om luftfilteret på luftinntaket på
siden (4) og luftinntaket bak (10) er tilsmusset. Ved
behov må du rengjøre hhv. bytte luftfilteret (se
kapittelet "Vedlikehold").

• Kontroller kondensatoren utenpå for å finne
eventuell tilsmussing (se kapittelet "Vedlikehold").
La et fagfirma for kulde- og klimateknikk eller
TROTEC® rengjøre kondensatoren hvis den er
tilsmusset.

Apparatet er støyende hhv. vibrer, kondensatet
renner ut:

• Kontroller om apparatet står rett og om det står på
et jevnt underlag.

Apparatet blir veldig varmt, det er støyende og
taper effekt:

• Kontroller om luftinntaket og luftfilteret er
tilsmusset. Fjern det ytre smusset.

• Kontroller apparatet innvendig og spesielt
ventilatoren, ventilatorhuset, fordamperen og
kondensatoren utenfra for å finne eventuell smuss
(se kapittelet "Vedlikehold"). La et fagfirma for
kulde- og klimateknikk eller TROTEC® rengjøre
apparatets indre deler hvis de er tilsmusset.

Fungerer ikke apparatet ditt feilfritt etter
kontrollene?
La et fagfirma for kulde- og klimateknikk eller
TROTEC® få reparere det.

Feil og forstyrrelser
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Vedlikeholdsintervaller

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

Vedlikehold

Vedlikeholds- og pleieintervall før hver igang-
setting ved behov minst hver 

2. uke
minst hver 
4. uke

minst hver 
6. måned

minst en 
gang i året

Tøm kondensatbeholderen X
Kontroller om oppsugings- og utblåsningsåp-
ningene er tilsmusset og om det er 
fremmedlegemer i dem, rengjør ved behov.

X

Rengjøring utvendig X X
Visuell kontroll av apparatets indre deler for å 
finne eventuell smuss X X

Kontroller om oppsugings- og utblåsningsåp-
ningene 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
Testkjøring X

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

Kontroller om oppsugings- og utblåsningsåp-
ningene er tilsmusset og om det er 
fremmedlegemer i dem, rengjør ved behov.
Rengjøring utvendig
Visuell kontroll av apparatets indre deler for å 
finne eventuell smuss
Kontroller om oppsugings- og utblåsningsåp-
ningene er tilsmusset og om det er 
fremmedlegemer i dem, rengjør og skift ut ved 
behov.
Bytt luftfilter
Kontroller om det finnes skader
Kontroller festeskruene
Testkjøring
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
1. Ikke berør nettstøpselet med fuktige eller våte

hender.

2. Trekk alltid ut nettstøpselet før du begynner å
arbeide!

3. Ikke fjern flottøren til kondensatbeholderen.

Vedlikeholdsaktiviteter, som påkrever
at huset åpnes, får kun utføres av
fagfirmaer for kulde- og klimateknikk
eller av TROTEC® .

Visuell kontroll av apparatets indre deler for 
å finne eventuell smuss
1. Fjern luftfilteret (se kapittelet "Rengjøring av

luftinntakene og luftfilteret").

2. Lys inn i apparatets åpninger med en lommelykt.

3. Kontroller om apparatets indre deler er
tilsmusset.

4. Hvis du oppdager et tykt støvlag, må du la et
fagfirma for kulde- og klimateknikk eller
TROTEC® rengjøre apparatet innvendig.

5. Sett inn luftfilteret igjen.

Rengjøring av huset og 
kondensatbeholderen
1. Rengjør med en lofri, myk klut.

2. Fukt kluten med kaldt vann. Ikke bruk spray,
løsningsmiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler
eller skuremidler for å fukte kluten.
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Rengjøring av luftinntakene og luftfilteret
Bakre luftinntak

Forsiktig!
Forsikre deg om at luftfilteret ikke er
verken slitt eller skadet. Hjørnene og
kantene på luftfilteret må ikke være
feilformet eller avrundet.
Før du setter inn luftfilteret igjen må du
påse at det er uskadet og tørt!
Ta hensyn til kapittelet
"vedlikeholdsintervaller" slik at luftfilteret
skiftes ut i tide!

C.

D.

A.

B.

E.

F.
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Luftinntak på siden

Forsiktig!
Før du setter inn luftfilteret igjen må du
påse at det er uskadet og tørt!

B.

C.

A.
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Reservedelsoversikt og reservedelsliste
Informasjon!
Posisjonsnumrene til
reservedelene avviker
fra de posisjonsnum-
rene til komponentene
i bruksanvisningen.

Nr. Reservedel

1 air inlet panel (side)
2 filter
3 air inlet grid (side)
4 power cable
5 compressor
6 evaporator
7 condenser
8 nut
9 PCB
10 motor capacitor
11 right part of case
12 control board
13 carry handle
14 control panel
15 top cover
16 fan case
17 nut
18 motor
19 metal grid
20 fan
21 side air outlet flap of case
22 side air outlet vent grid
23 right part of case
24 upper air outlet panel
25 right air outlet panel
26 cushion

Nr. Reservedel

27 spring cushion
28 nut
29 screw
30 alnico
31 front air inlet panel
32 condensation tank
33 condensation tank panel
34 float
35 condensation tank handle
36 condensation tank cover
37 condensation tray
38 front air inlet filter
39 water level sensor
40 humidity sensor
41 electrical box
42 base frame
43 nut
44 rubber cushion for compressor
45 pump feet bolt
46 nut
47 press board for power cable
48 compressor capacitor
49 base
50 feet cushion
51 left part of case
52 nut
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Elektroniske apparater må ikke kastes i
husholdningsavfallet. De må innen EU
iht. til EU-direktivet 2002/96/ECG fra
27. januar 2003 angående avhending av

elektro-og  elektronikkapparater kastes på faglig
riktig måte. Vi ber deg kaste dette apparatet på den
måten som er beskrevet i det gjeldende regelverket.

Apparatet drives med et miljøvennlig og ozonnøytralt
kjølemiddel (se kapittelet "Tekniske data").
Kjølemiddelet/oljeblandingen som befinner seg i
apparatet må kastes på faglig riktig måte i henhold til
det nasjonale lovverket.

iht. EU-direktivet for lavspenning 2006/95/EC,
vedlegg III avsnitt B og EU-direktivet 2004/108/EC
angående den elektromagnetiske konformiteten
(EMC).
Vi erklærer herved at luftavfukteren TTK 70 S er
utviklet, konstruert og produsert iht. de nevnte 
EU-direktivene.
Disse harmoniserte standardene er benyttet:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
IEC 62233:2005

Produsent: 
Trotec GmbH & Co. KG Telefon: +49 2452 962-400 
Grebbener Straße 7 Faks: +49 2452 962-200
D-52525 Heinsberg Epost: info@trotec.de

Heinsberg, 19.04.12

Adm. dir: Detlef von der Lieck

Avfallsbehandling Samsvarserklæring
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