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Användarmanual A50 TD2 

Avsedd användning 
A50 TD2 är en trailerbaserad adsorptionsavfuktare med hög kapacitet, utvecklad och avsedd för 
byggtorkning och återställning efter vattenskador. Eftersom den arbetar med adsorptionsavfuktning 
är den inte lika beroende av omgivningstemperaturen som kylavfuktare, utan fungerar väl även 
under fryspunkten. Trailern kan både lyftas med kran och transporteras med gaffeltruck, och 
eftersom A50 TD2 kan användas både inomhus och utomhus är den verkligt mångsidigt användbar, 
lätt att snabbt tas i drift var den än behövs. 
För att göra den ännu lättare att använda är nya A50 TD försedd med PLC-styrning och dator med 7-
tums pekskärm, vilken används för att övervaka systemet. Sekvenserna för start och stopp är 
automatiska, en elektronisk manual ger vägledning och om fel detekteras i systemet beskrivs 
nödvändiga avhjälpande åtgärder i bild och text.  
Liksom alla andra maskiner från Corroventa är A50 TD mycket energieffektiv. Tack vare en 
patenterad lösning överförs värmet från våtluften effektivt till processluften och återanvänds. A50 TD 
har dessutom en extra värmare på 12,5 kW, vilken kan användas vid behov.  
 

Egenskaper 
 

• Energieffektiv • Servicevänlig 
• Hög kapacitet • Räknare för drifttid och kWh 
• Robust  

 

Ansvarsbegränsning 

• Felaktig installation och/eller felaktig användning kan orsaka egendoms- och personskador. 
• Tillverkaren påtar sig inget ansvar för egendoms- eller personskador som uppkommer till 

följd av att dessa anvisningar inte följs, att maskinen används för andra ändamål än de 
avsedda eller underlåtenhet att observera dessa varningar. Sådana skador, personskador 
eller sådant ansvar täcks inte av produktgarantin. 

• Produktgarantin täcker inte förbrukningsdelar eller normal förslitning.  
• Köparen ansvarar för att kontrollera produkten vid leveransen och före användning för att 

säkerställa att den är i gott skick. Produktgarantin täcker inte skador som uppkommer till 
följd av att defekta produkter används.  

• Förändringar eller modifieringar av maskinen får inte utföras utan skriftligt medgivande  
Corroventa Avfuktning AB. 

• Produkten, tekniska data och/eller installations- och driftanvisningar kan ändras utan 
föregående meddelande.  

• Denna bruksanvisning innehåller information som skyddas av gällande 
immaterialrättslagstiftning. Ingen del av denna bruksanvisning får kopieras, lagras i 
informationssystem eller överlämnas till tredje part i någon form eller på något sätt utan 
skriftligt medgivande från Corroventa Avfuktning AB. 

Eventuella kommentarer angående innehållet i detta dokument skickas till:  

Corroventa Avfuktning AB  Tel 036-37 12 00 
Mekanikervägen 3  Fax 036-37 18 30 
564 35 Bankeryd  E-post mail@corroventa.se 
SVERIGE 



 
 

A50 TD2 
 

 
© Corroventa Avfuktning AB Rev. B 3 (40) 

 

Säkerhetsinformation 
 

1. Avfuktaren får inte matas med spänning innan installationen slutförts i enlighet med denna 
bruksanvisning.  

2. När avfuktaren matas med spänning får den inte övertäckas, eftersom det kan leda till 
överhettning och brandrisk.  

3. Det är inte tillåtet att använda avfuktaren som fotsteg eller plattform. 
4. Använd aldrig avfuktaren utan monterat filter, det kan skada avfuktaren. Kontrollera att 

filtret är rent. Ett igensatt filter kan medföra att avfuktaren överhettas.  
5. Baser eller organiskt material med hög kokpunkt, som exempelvis olja, fett, lösningsmedel, 

Boracol och liknande ämnen, får inte sugas in i avfuktaren. Det kan skada rotorn. 
6. Avfuktaren får inte användas i utrymmen där det kan finnas explosiva gaser.  
7. För inte in föremål i luftutloppen eller luftinloppen. Följden kan annars bli såväl maskin- som 

personskador. 
8. Placera avfuktaren stabilt och nivellera den, sänk ned det bakre stödbenet och ansätt 

parkeringsbroms och hjulkilar, så att trailer inte kan flyttas.  
9. Håll barn, djur och åskådare på avstånd från arbetsplatsen medan installationen genomförs. 
10. Kontakta behörig servicetekniker om avfuktaren är trasig eller om strömanslutningen eller 

kabeln är skadade. Du får själv aldrig reparera utrustningen om du inte fått speciell 
utbildning av tillverkaren.  

11. Var försiktig så att du inte skadar elkabeln. Inspektera den noga före användning. Kabeln får 
inte passera genom vatten eller mot vassa kanter.  

12. Det kan vara farligt att använda elektrisk utrustning i mycket fuktig eller våt omgivning. Mata 
aldrig avfuktaren med spänning om den står i vatten.  

13. För att minimera risken för elolycksfall ska jordfelsbrytare användas. 
14. Vatten får inte komma i kontakt med utrustningens elektriska komponenter. Om detta skulle 

hända måste du kontrollera att utrustningen är torr innan den används igen. 
15. Lås de bakre dörrarna, elektronikutrymmet och trailerns dragstång när maskinen lämnas i 

drift utan uppsikt.  
16. Vid transport och förvaring, stäng alla luckor och lås alla dörrar (fram, bak och till 

elektronikutrymmet). Säkerställ att trailern inte kan flyttas, ansätt bromsar och hjulkilar och 
lås dragstången. 

17. Kontrollera före varje transport att trailern uppfyller alla tillämpliga trafikföreskrifter, 
inklusive däckens lufttryck och skick, dragstångens funktion samt bromsfunktion, belysning 
etc. Föraren är alltid ansvarig för fordonets trafiksäkerhet.   

18. Maskinen måste alltid frånskiljas från nätspänning innan elskåpet öppnas. 
19. Om avfuktaren är i nöddriftläge med ett eller flera larm avaktiverade, får den aldrig lämnas i 

drift utan uppsikt. 
20. Reparation och underhåll av elektronik eller elsystem i A50TD2 får endast utföras av behörig 

elektriker. 
21. Avfuktaren inte användas med andra tillbehör än de som anges i denna manual eller som 

godkänts av Corroventa Avfuktning AB. 
 

 
Kontakta leverantören för ytterligare råd om produktsäkerhet och produktens användning.  
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Så fungerar avfuktaren 
Även om den är betydligt större och har betydligt större kapacitet, arbetar A50TD2 enligt samma 
principer som de bärbara adsorptionsavfuktarna i Corroventas produktsortiment. Rotorn är belagd 
med silikatgel, en kristall med enorma mängder mikroskopiska porer som gör den totala ytan 
mycket stor. Ett enda gram har en aktiv yta på 500 till 700 m2 och materialet kan absorbera vatten 
motsvarande 40 % av dess egen vikt. Silikatgel är inte vattenlöslig och kan därför varken sköljas 
bort eller avledas till den passerande luften. 

Den patenterade metoden, med en fläkt som suger processluften genom filtret och 
värmeväxlaren, vilken är placerad framtill i avfuktaren, gör att värmet i våtluften som lämnar 
maskinen kan återvinnas. Därefter passerar processluften rotorn, där den torkas av silikatgelen, 
varefter den passerar den extra värmaren och sedan lämnar maskinen genom torrluftsutloppet i 
den bakre högra dörren. Samtidigt suger en annan fläkt regenereringsluft genom luftintagsluckan i 
den bakre vänstra dörren. Denna luft värms av regenereringsvärmaren innan den förs genom 
rotorsektorn och vidare till värmeväxlaren framtill, där lufttemperaturen sänks och dess energi 
överförs till den inkommande luften. Under denna process bildas en del kondensvatten i 
värmeväxlaren, fritt vatten som förs bort genom kondensvattenslangen med hjälp av en inbyggd 
pump. Kvarvarande vatten transporteras i form av ånga med våtluften, som förs bort genom 
våtluftsslangen från det område som ska torkas.  

 

 

 

  

Processluftsintag 
genom 
värmeväxlare, 
försedd med 
filter 

Kondensvattenslang 

Våtluftsslang 

Torrluftsutlopp 
(torrluftsslang 
medföljer för 
användning vid 
behov) 

Lucka för 
regenereringsluft 
i vänstra dörren 
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Produktöversikt 
Bilderna nedan visar A50 TD2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inloppslucka för 
regenereringsluft
  

Luft- och kondensvattenslangar placerade 
innanför den vänstra dörren, tillsammans 
med elkablar, brandsläckare, reservfilter, 
hjulkilar och verktyg för bakre stödben 

Processluftsintag, 
främre vänstra 
dörren måste vara 
öppen under drift 

Dränering under 
trailerns golv.  
Vid funktionsfel 
på pumpen kan 
vatten släppas 
ut manuellt.  

 

 

 

Klar för drift, lucka öppen 
och lock borttaget 

Torrluftsutlopp 

Huvudströmbrytare 

Nätspänningsintag för 
huvudvärmare och 

  Anslutning för extern hygrostat 
Som tillval även med anslutning 
för termostat för styrning av 
extra värmare. 

Operatörsgränssnittets 
pekskärm 

Våtluftsutlopp 

 

Förbikopplingslucka 
för luft. Åtkomlig 
genom 
våtluftsutloppet 

 

Stödben, sänks 
manuellt 
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Installation 
A50TD2 kan användas och placeras inomhus eller utomhus enligt bilderna nedan. När maskinen 
placeras utomhus leds den genererade torra luften via torrluftsslangen in i den byggnad som ska 
torkas.  

Vid användning inomhus måste kondensvattenslangen dras till lämpligt avlopp, som golvbrunn, vask 
eller liknande. Våtluften evakueras via våtluftsslangen, som dras genom fönster eller annan lämplig 
öppning.  

 

 

 

 

 

 

Användning utomhus   Användning inomhus 

 

Installationsanvisningar 
 

Säkra trailern 

Följ anvisningarna nedan när trailern flyttats till användningsstället och nivellerats. 

• Ansätt parkeringsbromsen och hjulkilarna för att förhindra att trailern flyttas. 
• Sänk ned det bakre stödbenet med det medföljande verktyget, som förvaras i det främre 

utrymmet. 
 

Öppna regenereringsluckan och den högra främre dörren 

Följ anvisningarna nedan för att tillåta luftflöde genom maskinen. 

• Öppna regenereringsluftsluckan i den bakre vänstra dörren och byt ut filtret, om så behövs. 
• Ta bort locket över torrluftsutloppet. 
• Öppna den vänstra främre dörren och säkra den mot trailerns sida, så att den inte senare 

kan stängas oavsiktligt. Innanför denna dörr finns processluftsintaget, täckt av ett filter. Byt 
ut filtret, om så behövs. 
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Dra och anslut slangar 

Dra och anslut erforderliga slangar. Samtliga slangar förvaras vid trailerns framände.  

Kondensvattenslangen dras till lämpligt avlopp. 

 

 

OBS! Förbikoppling av värmeväxlare 

Som beskrivits ovan är A50TD2 försedd med en värmeväxlare, som återvinner värmeenergi från 
våtluften och överför den till torrluften. Om detta energitillskott till torrluften inte är önskvärt, eller 
om maskinen används vid mycket kall väderlek, då is kan bildas i värmeväxlaren, kan våtluften föras 
förbi värmeväxlaren. Detta förfarande beskrivs i kapitlet Förbikoppling av värmeväxlare. 

 

 

 

 

Dra och anslut elkablar 

Framtill i trailern finns två elkablar, 32 A, vilka används för 
nätanslutning av maskinen och för separat spänningsmatning av den 
extra värmaren, om denna används.  

Om den extra värmaren inte ska användas ansluts nätspänning endast 
till den bakre anslutningen till höger på elskåpet. Elskåpet sitter bakom 
luckan på trailerns högra sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätspänningsintag 
för extra värmare 

Nätspänningsintag 
för huvudmatning 
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Starta maskinen 

När samtliga ovan beskrivna steg slutförts, slå till huvudströmbrytaren på elskåpets framsida. Inom 
en minut visas skärmbilden nedan på pekskärmen. 

 

 

 

 

Observera att övervakningen av larmkriterier börjar så snart maskinen startat. Om till exempel de 
bakre dörrarna inte är stängda visas därför ett larm upptill, i stället för indikering av läge och 
pumpstatus. Mer information om detta finns i avsnittet om larm i denna manual. 

 

 

Växla språk, om så önskas, genom att trycka på knappen i det övre vänstra hörnet. 

Observera indikeringarna i den övre delen. Normal mode innebär att alla larmfunktioner i systemet 
är aktiva. I nöddriftläge (Emergency mode) har en eller flera larmfunktioner avaktiverats på menyn 
Administration, och maskinen får inte lämnas utan uppsikt. Detta läge ska endast användas i 
nödsituationer, då torkningen måste fortsätta medan serviceteknikern är på väg till platsen med 
erforderliga reservdelar. 

 

Maskinen får inte lämnas i drift utan uppsikt i nöddriftläge. 

 

Pumpstatus, som visas i skärmbildens övre del, är status för kondensvattenpumpen. Pumpen arbetar 
när Pump activated visas. Om temperaturen är så låg att is kan bildas i pumpen ska pumpen 
avaktiveras, för att undvika att pumpen skadas. Pumpstatus ändras på menyn Administration. 

Tryck på den här 
knappen för att växla 
språk 

Indikering av läge 
Indikering av 
pumpstatus 
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Om skärmbilden ovan visas vid start, i stället för den första skärmbilden, tryck på stoppknappen för 
att förhindra att maskinen återaktiveras med föregående inställningar. Orsaken till att detta visas är 
att användaren inte tryckte på stoppknappen senast maskinen användes, utan stängde av maskinen 
genom att koppla bort eller slå från spänningsmatningen. 
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Om skärmbilden ovan visas, tryck på den gröna startknappen, så visas skärmbilden nedan för 
startkonfiguration. 

 

 

Välj önskat driftläge. Manual för kontinuerlig torkning eller Humidistat för styrning med extern 
hygrostat. För att det senare läget ska kunna användas måste en hygrostat anslutas till systemet. 
Anslutningen för detta sitter nedanför nätspänningsanslutningarna på elskåpets vänstra sida. 

Välj att aktivera eller avaktivera den extra värmaren. Denna inställning kan ändras under drift. 

Nollställ drifttidsräknaren, om så önskas – för övervakning av effektförbrukning och drifttid för en 
viss arbetsuppgift. 

Tryck på Start. Maskinen startas automatiskt. 
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Efter slutfört arbete 
Efter avslutat arbete, tryck på stoppknappen i nedre vänstra hörnet av standardskärmbilden. Vänta 
tills maskinen genomgått kylningsfasen innan spänningsmatningen bryts. 

 

 

 
Om värmeväxlaren förbikopplats, återställ maskinen till standardkonfiguration enligt anvisningarna i 
kapitel .  

Höj det bakre stödbenet till transportläge och ta bort hjulkilarna. Återför alla tillbehör till deras 
förvaringsplatser i trailern. 

Lossa eventuella använda slangar och stäng och lås noga alla luckor och dörrar på trailern, för att 
göra den klar för transport.   

Stoppa 
maskinen 
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Huvudskärmbild 

När startknappen tryckts in visas nedanstående huvudskärmbild. I skärmbildens vänstra del visas, 
uppifrån och ned, indikering av aktuellt driftläge, en knapp för växling av läge, en strömbrytare för 
extra värmare samt en stoppknapp, som stoppar driften av maskinen. På den högra delen av 
skärmbilden finns flödesindikatorer för torrluft (Dry Airflow) respektive våtluft (Wet Airflow). 
Våtluftsflödet regleras med ett automatiskt spjäll, varför våtluftsflödet efter start långsamt stiger till 
målvärdet, omkring 600 m3 per timme.  

 

I mitten finns överst en indikator för rotor, därunder en för regenereringsvärmare samt nederst en 
för extra värmare. Samtliga är gröna i aktiverat läge. Regenereringsvärmaren är den värmare som 
stöder torkningsprocessen. Den extra värmaren används endast om så behövs för att upprätthålla 
god arbetsmiljö i den byggnad som ska torkas. 

Om läge Humidistat används och den omgivande relativa luftfuktigheten är lägre än börvärdet för 
den externa hygrostaten behövs ingen torkning, och symbolen för regenereringsvärmaren ersätts 
med texten Standby – RH low…, som i bilden nedan. När denna text visas torkar inte maskinen, men 
dess fläktar arbetar för att bibehålla hålla luften i rörelse i byggnaden. När hygrostat används, 
kontrollera att denna fungerar korrekt genom att först ställa in ett mycket lågt börvärde och 
kontrollera att symbolen för regenereringsvärmare visas och maskinen alltså börjar torka. 

Aktuellt 
driftläge 

Knapp för 
växling av 
driftläge 

Slå på/stäng av 
extra värmare 

Stoppa 
maskinen 
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När torkningsprocessen är slutförd 
 

Efter avslutat arbete, tryck på 
stoppknappen i nedre vänstra hörnet av 
skärmbilden. Maskinen inleder 
automatiskt avstängningsfasen 
(kylningsfasen). Värmarna stängs av 
omedelbart, men fläktarna fortsätter att 
arbeta en tid för att kyla trailern invändigt, 
för att förhindra att överhettningsskyddet 
utlöses. 

 

 

Kylningsfasen varar i sju minuter och visas med en processtapel, som i bilden nedan. Under det sista 
steget i kylningsfasen aktiveras den inbyggda pumpen, som avlägsnar kvarvarande kondensvatten 
från värmeväxlaren. Om stoppknappen tryckts in av misstag kan maskinen enkelt startas om med en 
tryckning på startknappen. 

Den externa hygrostaten 
har inte begärt torkning, 
den relativa luftfuktigheten 
är lägre än börvärdet. 

Maskinen är för närvarande 
inte torkdrift, även om 
fläktarna arbetar. 

Stoppknapp 
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Under kylningsfasen kan luftslangarna kopplas bort, vikas ihop på sina respektive hållare och placeras 
i förvaringsutrymmet i trailerns framände.  

När kylningsfasen slutförts, slå från maskinens huvudströmbrytare. Koppla bort elkabeln och placera 
den i dess hållare framtill i trailern, nedanför slangarna. 

Placera kondensvattenslangen i dess hållare. 

Höj det bakre stödbenet till transportläge och ta bort hjulkilarna. 

Stäng alla luckor och dörrar och sätt tillbaka locket över torrluftsutloppet för att göra trailern 
transportklar. 

 

Användargränssnitt, programmenyer 

Larm 
A50TD2 har ett antal larm som utlöses automatiskt om fel detekteras eller identifieras i processen. 
För information om felsökning vid ett specifikt larm, se avsnittet om larminformation och felsökning 
på sid. 17. 

När ett larm utlöses stoppas maskinen automatiskt och övergår till avstängnings- och kylningsfas. Det 
enda undantaget från denna regel är larmet för att extra värmare inte är ansluten, vilket visas på 
samma sätt som övriga larm, men som inte stoppar maskindriften, utan låter torkningsprocessen 
fortsätta. 

 

Larm Konsekvens/hantering 
Extra värmare inte ansluten Maskinen indikerar detta larm, men 

torkningsprocessen fortsätter. Den 
extra värmaren är ett sista 
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processteg, som höjer temperaturen 
på den torkade luften. 

Larm för vänster främre dörr, 
bakre dörrar samt lucka för 
regenereringsluft 

Avbryter processen och gör att 
maskinen övergår till 
avstängningsfasen. Dessa larm 
återställs dock automatiskt när 
orsaken avhjälps. 
Den vänstra främre dörren ska vara 
öppen. 
De bakre dörrarna ska vara stängda. 
Luckan för regenereringsluft ska vara 
öppen. 

Övriga larm Om så behövs avbryts processen och 
maskinen övergår till 
avstängningsfasen. Om så sker måste 
dessa larm kvitteras manuellt för att 
maskinen ska startas om. Före 
kvittering, följ anvisningarna för det 
aktuella larmet. 

 

Av säkerhetsskäl återställs vissa larm inte automatiskt. Detta gäller larm för fel som kräver att 
maskinen och/eller installationen inspekteras innan driften återupptas. Som för alla andra larm 
beskrivs nödvändiga åtgärder tydligt i text och, om tillämpligt, i bilder. 
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När ett larm utlöses visas det på skärmbildens övre del. En beskrivning av larmet visas i mitten, 
mellan knapparna Detail och Info. 

Knappen Detail öppnar skärmbilden Alarm Server, med alla larm som utlösts, medan knappen Info 
öppnar skärmbilden Alarm Info, som visar det senaste larmet. Skärmbilden Alarm Info innehåller all 
information om hur du går vidare och avhjälper orsaken till larmet. 

 

 

 

 

 

 

På skärmbilden Alarm Server kan du välja önskat larm genom att klicka på det i listan. Till höger finns 
tre knappar för individuell kvittering, kvittering av alla larm samt visning av informationsskärmbilden. 

 

 

  

Kvitterar markerat larm 

Kvitterar samtliga larm 

Visar skärmbilden Alarm 
Info för markerat larm 

 

Indikering av aktiva larm 

Visar skärmbilden 
Alarm Server med 
alla utlösta larm 

Det senaste 
larmet. 

Visar skärmbilden 
Alarm info för det 
senaste larmet. 

Visar skärmbilden 
Alarm Server med 
alla utlösta larm 
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Larminformation – felsökning 
Tabellen nedan, som fortsätter över ytterligare fyra sidor, innehåller information om orsakerna till 
och felsökning för alla förekommande larm. I slutet av detta avsnitt finns en bild som visar relevanta 
komponenter/moduler i skåpet i A50TD2. 

Nr Larm Information/anvisningar 
AL 1 Kontaktor för 

regenereringsluftsfläkt 
När kontaktorn aktiverats mottog styrsystemet 
inte det förväntade svaret med bekräftelse av att 
kontaktorn aktiverats. 
Kvittera larmet och starta om maskinerna. Om 
detta inte fungerar och larmet återkommer, 
kontakta behörig servicetekniker. 

Al 2 Kontaktor för rotormotor När kontaktorn aktiverats mottog styrsystemet 
inte det förväntade svaret med bekräftelse av att 
kontaktorn aktiverats. 
Kvittera larmet och starta om maskinerna. Om 
detta inte fungerar och larmet återkommer, 
kontakta behörig servicetekniker. 

AL 3 Kontaktor för torrluftsfläkt När kontaktorn aktiverats mottog styrsystemet 
inte det förväntade svaret med bekräftelse av att 
kontaktorn aktiverats. 
Kvittera larmet och starta om maskinerna. Om 
detta inte fungerar och larmet återkommer, 
kontakta behörig servicetekniker. 

AL 4 Kontaktor för 
regenereringsvärmare 

När kontaktorn aktiverats mottog styrsystemet 
inte det förväntade svaret med bekräftelse av att 
kontaktorn aktiverats. 
Kvittera larmet och starta om maskinerna. Om 
detta inte fungerar och larmet återkommer, 
kontakta behörig servicetekniker. 

AL 5 Kontaktor för extra värmare När kontaktorn aktiverats mottog styrsystemet 
inte det förväntade svaret med bekräftelse av att 
kontaktorn aktiverats. 
Kvittera larmet och starta om maskinerna. Om 
detta inte fungerar och larmet återkommer, 
kontakta behörig servicetekniker. 

AL 6 Motorskyddsbrytare för 
torrluftsfläkt 

Skyddsbrytaren Q11 har stoppat torrluftsfläkten. 
När detta inträffas utlöses även fasfelslarm.  
För att återställa Q11, låt maskinen genomgå 
kylningsfasen och slå sedan från 
huvudströmbrytaren och koppla bort alla 
elkablar. Öppna sedan skåpet och återställ 
brytaren. 
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Nr Larm Information/anvisningar 
AL 7 Rotorrem defekt Styrsystemet detekterar inte rotorrotation. 

Öppna den bakre dörren och kontrollera om 
rotorn roterar. Rotorn ska rotera när maskinen är 
spänningssatt och huvudströmbrytaren är 
tillslagen. 
Om rotorn inte roterar, kontakta behörig 
servicetekniker för att få maskinen reparerad. 
Om larmet är falskt och rotorn roterar kan larmet 
avaktiveras tillfälligt, så att maskinen kan 
användas under väntan på den behöriga 
servicetekniker som kontaktats. Se menyn Admin 
och avsnittet om inställning av larmfunktion för 
mer information. 

AL 8 Extra värmare överhettad Detta larm beror sannolikt på att maskinen inte 
hunnit genomgå kylningsfasen innan 
spänningsmatning anslutits efter föregående 
arbete, eller på att torrluftsflödet varit 
otillräckligt under drift. 
Låt maskinen genomgå kylningsfasen och öppna 
sedan den bakre dörren. Återställ 
överhettningsskyddet genom att trycka på den 
röda knappen ovanpå den extra värmaren med 
en penna eller liknande. 
 

 
Om värmarens temperatur har sjunkit tillräckligt 
och knappen trycks in tillräckligt långt, hörs ett 
mekaniskt klickande ljud från det utlösta 
överhettningsskyddet (vanligen endast ett av de 
tre). Om inte, vänta tills värmaren svalnat 
ytterligare och försök igen.  
Kontrollera regenereringsluftsfiltret och byt ut 
det, om så behövs. Om våtluftsslang används, 
kontrollera att den inte är klämd eller vikt och att 
ingenting hindrar luftflödet genom den.  
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Nr Larm Information/anvisningar 
AL 9 Larm för vänstra främre dörr Öppna den vänstra främre dörren. Larmet 

återställs automatiskt. Om larmet utlösts under 
drift kommer maskinen att återta driften.  
Om den är öppen och detta falsklarm upprepas 
eller föreligger konstant, kan larmet avaktiveras 
tillfälligt, så att maskinen kan användas under 
väntan på den behöriga servicetekniker som 
kontaktats. Se menyn Admin och avsnittet om 
inställning av larmfunktion för mer information. 

AL 10 Larm för bakre dörrar Stäng de bakre dörrarna. Larmet återställs 
automatiskt. Om larmet utlösts under drift 
kommer maskinen att återta driften.  
Om de är stängda och detta falsklarm upprepas 
eller föreligger konstant, kan larmet avaktiveras 
tillfälligt, så att maskinen kan användas under 
väntan på den behöriga servicetekniker som 
kontaktats. Se menyn Admin och avsnittet om 
inställning av larmfunktion för mer information. 

AL 11 Inloppslucka för 
regenereringsluft 

Öppna inloppsluckan för regenereringsluft. 
Larmet återställs automatiskt. Om larmet utlösts 
under drift kommer maskinen att återta driften.  
Om den är öppen och detta falsklarm upprepas 
eller föreligger konstant, kan larmet avaktiveras 
tillfälligt, så att maskinen kan användas under 
väntan på den behöriga servicetekniker som 
kontaktats. Se menyn Admin och avsnittet om 
inställning av larmfunktion för mer information. 

AL 12 Fasfelslarm Fasstyrningen detekterade fel i inkommande 
spänningsmatning och stängde av maskinen för 
att skydda den från skador. 
Den mest troliga orsaken till detta larm är 
naturligvis problem med matningsspänningen, 
som fasbortfall eller att spänningen är för låg på 
en eller flera faser. Maskinen klarar 208–254 
VAC. Kontrollera att samtliga tre faser i 
matningen är spänningsförande, att ingen säkring 
har löst ut samt att elkabeln är i gott skick. 
Fasstyrningen anpassar fasföljden automatiskt, 
varför fasföljden inte behöver kontrolleras.  
Om inkommande fasspänningar uppmäts till 
nominella värden, beakta att fasspänningarna 
faller när maskinen startas. Om den nominella 
spänningen är låg från början kan detta tillfälliga 
fall räcka för att spänningen ska falla under 208 
VAC.  
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Nr Larm Information/anvisningar 
Al 13 Säkring för regenereringsfläkt  Säkringen F17 har löst ut. 

Låt maskinen genomgå kylningsfasen och slå 
sedan från huvudströmbrytaren och koppla bort 
alla elkablar. Öppna sedan skåpet och återställ 
säkringen. 
Om larmet återkommer när maskinen startas om, 
kontakta behörig servicetekniker. 

AL 14 Regenereringsvärmare 
överhettad 

Detta larm beror sannolikt på att maskinen inte 
hunnit genomgå kylningsfasen innan 
spänningsmatning anslutits efter föregående 
arbete, eller på att regenereringsluftsflödet varit 
otillräckligt under drift. 
Låt maskinen genomgå kylningsfasen och öppna 
sedan den bakre dörren. Återställ 
överhettningsskyddet genom att trycka på de tre 
röda knapparna på regenereringsvärmarens sida 
värmaren med en penna eller liknande. 
 

 
Om värmarens temperatur har sjunkit tillräckligt 
och knappen trycks in tillräckligt långt, hörs ett 
mekaniskt klickande ljud från 
överhettningsskyddet. Om inte, vänta tills 
värmaren svalnat ytterligare och försök igen.  
Kontrollera torrluftsfiltret och byt ut det, om så 
behövs. Om torrluftsslang används, kontrollera 
att den inte är klämd eller vikt och att ingenting 
hindrar luftflödet genom den. 
Om maskinen används utomhus vid temperatur 
lägre än 0°C, kan problemen bero på isbildning i 
värmeväxlaren och/eller torrluftsfiltret. Om detta 
inträffar, öppna förbikopplingsluckan något. 
Oavsett situation, kontrollera vid omstart att 
våtluftsflödet når omkring 600 m3/h. 
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Nr Larm Information/anvisningar 
AL 15 Extra värmare inte ansluten Maskinen detekterar ingen effektförbrukning för 

den extra värmaren och förutsätter därför att den 
inte är ansluten. 
Om den extra värmaren ska användas, utför 
felsökning enligt anvisningarna nedan steg för 
steg, tills problemet är löst.  

1. Kontrollera att dess elkabel är ansluten 
till det främre nätspänningsintaget på 
skåpets vänstra sida.  

2. Kontrollera att det nätspänningsuttag 
som används är spänningssatt och att 
själva kabeln är i gott skick. 

3. Kontrollera att den interna extra 
värmaren är ansluten genom att öppna 
den bakre dörren och kontrollera den 
första av de tre kabelanslutningarna på 
skåpets baksida.  

 
Kontakta behörig servicetekniker. 

AL 16 Regenereringsvärmare arbetar 
inte 

Stäng de bakre dörrarna. Larmet återställs 
automatiskt. Om larmet utlösts under drift 
kommer maskinen att återta driften.  
Om de är stängda och detta falsklarm upprepas 
eller föreligger konstant, kan larmet avaktiveras 
tillfälligt, så att maskinen kan användas under 
väntan på den behöriga servicetekniker som 
kontaktats. Se menyn Admin och avsnittet om 
inställning av larmfunktion för mer information. 

AL 17 Termostatfel i inbyggd 
regenereringsvärmare 

Detta larm anger att termostaten har stängt av 
huvudvärmaren under en längre tid, eller att den 
var avstängd redan när maskinen startades.  
Låt maskinen genomgå kylningsfasen och 
kontrollera att våtluftsfiltret inte är igensatt samt 
att eventuella anslutna slangar tillåter obehindrat 
luftflöde.  
Kontakta behörig servicetekniker om problemet 
kvarstår, eller om det återkommer efter omstart. 
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Nr Larm Information/anvisningar 
AL 18 Otillräckligt våtluftsflöde  Detta larm anger att termostaten har stängt av 

huvudvärmaren flera gånger, sannolikt till följd av 
otillräckligt regenereringsluftsflöde.  
Låt maskinen genomgå kylningsfasen och 
kontrollera att våtluftsfiltret inte är igensatt samt 
att eventuella anslutna slangar tillåter obehindrat 
luftflöde.  
Kontakta behörig servicetekniker om problemet 
kvarstår, eller om det återkommer efter omstart. 

AL 19 Upprepad övertemperatur extra 
värmare 

Detta larm anger att termostaten har stängt av 
den extra värmaren flera gånger, sannolikt till 
följd av otillräckligt torrluftsflöde.  
Låt maskinen genomgå kylningsfasen och 
kontrollera att intagsfiltret för processluft inte är 
igensatt samt att eventuella anslutna 
torrluftsslangar tillåter obehindrat luftflöde.  
Kontakta behörig servicetekniker om problemet 
kvarstår, eller om det återkommer efter omstart. 

AL 20 Överhettningsskydd extra 
värmare 

Detta larm anger att termostaten har stängt av 
den extra värmaren under en längre tid, eller att 
den var avstängd redan när maskinen startades.  
Låt maskinen genomgå kylningsfasen och 
kontrollera att intagsfiltret för processluft inte är 
igensatt samt att eventuella anslutna slangar 
tillåter obehindrat luftflöde.  
Kontakta behörig servicetekniker om problemet 
kvarstår, eller om det återkommer efter omstart. 
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Huvudströmbrytare 

Motorskydds
brytare för 
torrluftsfläkt, 
Q11 

Fasstyrning 

Jordfelsbrytare, 
huvudvärmare och 
extra värmare 

Kontaktorer 

Säkring 
regenereringsfläkt, 
F17 

Styrsystem 
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Trend 
A50 loggför kontinuerligt torrlufts- och våtluftsflödet genom att var 10:e minut spara aktuella data i 
en databas, som rymmer de senaste 14 dagarnas drift. 

Skärmbilden Trend kan visas när som helst, under drift eller i standby-läge. Visa skärmbilden Trend 
genom att trycka på knappen Trend nedtill på skärmbilden. 

 
 

 

Nedan visas standardskärmbilden för Trend, även om det i detta exempel inte har förekommit drift 
under de senaste 24 timmarna. Om drift förekommit hade två linjer synts i diagrammet, en grön för 
våtluftsflöde och en blå för torrluftsflöde. 

Standardskärmbilden visar senaste data och uppdateras var 10:e minut. De två knapparna till höger 
används för att ändra det visade tidsintervallet. Standardinställning är 24 timmar, men också sju dygn 
kan väljas. 

 

 

Öppna skärmbilden Trend 
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Knappen View history visar ett diagram över historiska data, utan automatisk uppdatering. Den 
vänstra och högra knappen nedanför diagrammet används för att stega framåt eller bakåt i tiden. I 
nedre högra hörnet visas hur många dagar gamla visade data är. 

Även här kan de två knapparna till höger om diagrammet användas för att ändra det visade 
tidsintervallet. 

Knappen Quit history återställer visningen från historiska data till senast lagrade data. 
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Counters 
A50TD2 har icke nollställbara räknare för drifttid och kWh för maskinens livstid, men också 
motsvarande räknare för aktuellt arbetsuppgift, vilka kan nollställas och namnges efter önskemål. 
Maskinen lagrar datum och klockslag när någon räknare nollställs. 

 

 

 

Skärmbilden Counters kan när som helst öppnas med knappen Counters nedtill på skärmbilden. Som 
framgår av avsnittet om installation i den här manualen, finns ett alternativ för att nollställa och 
namnge drifttidsräknaren på skärmbilden Start verification, som visas när maskinen startas.  

Skärmbilden Counters ser ut som i bilden nedan, där den nollställbara drifttidsräknaren visas upptill 
till vänster och de icke nollställbara livstidsräknarna visas nedtill till höger.  

 

 

  

Öppna skärmbilden Counters 
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Tryck på knappen Reset Counter för att visa skärmbilden nedan, där du enkelt kan klicka i textrutan 
för att redigera namnet. När du trycker i textrutan visas en knappsats på skärmen. När du skrivit in 
önskat namn sparar du det genom att trycka på Enter. Det är inte obligatoriskt att redigera namnet 
och du kan när som helst lämna denna skärmbild genom att trycka på knappen Escape. I så fall 
fortsätter räknarna från aktuellt värde. 
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Manual 
Skärmbilden Manual i användargränssnittet visar en del av den information som ges i denna manual. 
Detta är inte avsett att ersätta den fysiska manualen, men kan ibland ge vägledning för hantering av 
maskinen.  

 

 

Administration 
Skärmbilden Administration ger åtkomst till konfiguration av maskinen och funktioner för mer 
avancerad felsökning. Eftersom detta inte är nödvändigt för normal drift av maskinen är menyn 
lösenordsskyddad, för att förhindra oavsiktliga ändringar. 

 

  

Öppna skärmbilden Manual 

Öppna skärmbilden Administration 
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När du trycker på knappen Administration visas en inloggningsskärmbild. Tryck i textrutan Password 
för att visa en knappsats. För att gå till skärmbilden Administration, skriv in ditt lösenord 
(skiftlägesberoende) och tryck på Enter. Knappsatsen försvinner. Tryck på knappen Login. Tryck på 
<Caps> för att skriva in versaler. 

 

 

 

Om inloggningen lyckas visas skärmbilden nedan. Inställning av klockslag och datum, tidszon och 
användare är funktioner som alla som använder datorer är vana vid. De har vanligt Windows-format. 

Loggvisningen är till för mer avancerad felsökning. Viktiga händelser, ändrade inställningar etc. i 
systemet loggförs i en databas med klockslag och datum och kan användas för att analysera 
händelsesekvenser. 

 

 

 

 

  

Tangent <Enter> 

Inställning av 
systemklockslag 
och -datum 

Inställning av 
tidszon 

Redigera 
systemanvändare 
och lösenord 

Visa 
systemlogg 

Inställning av 
larmfunktion Inställning av 

pumpfunktion 
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Inställning av larmfunktion 
Inställning av larmfunktion används endast i nödsituationer, för att tillåta fortsatt drift under väntat 
på reparation av defekta givare som utlöser falsklarm. 

Om exempelvis givaren för den bakre dörren fallerar och skickar felsignal trots att dörren är stängd, 
kan motsvarande larm avaktiveras tillfälligt. När ett larm avaktiveras försätts systemet i nöddriftläge, 
vilket visas längst upp på skärmbilden. När systemet är i detta läge får det aldrig lämnas utan uppsikt. 
Defekta givare ska bytas så snart som möjligt och avaktiverade larm därefter omedelbart 
återaktiveras. 

 

 Maskinen får aldrig lämnas i drift utan uppsikt i nöddriftläge. 

 

 

 

Inställning av pumpfunktion  
Eftersom pumpen kan skadas av is om omgivningstemperaturen är mycket låg, kan pumpen 
avaktiveras. På skärmbilden Pump control menu finns också en knapp (Force start of pump) för 
forcerad pumpstart. Om du trycker på den här knappen startas pumpen på samma sätt som vid den 
normala, automatiska processen.  
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Underhåll och service 
 

Filterbyte 

För att säkerställa och upprätthålla korrekta luftflöden genom A50 TD2 ska processluftsfiltret och 
regenereringsluftsfiltret bytas regelbundet, lämpligen före varje ny installation. Beroende på 
omgivning kan filtren behöva bytas ännu oftare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservfilter förvaras enkelt på insidan av den högra främre dörren, som i bilden ovan. 

 

  

Öppna 
luckan för 
att byta 
filter 

Öppna de 
bakre 
dörrarna för 
att byta filter 
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Kondensvattenpump 

Två olika pumptyper används med A50TD2, impellerpump respektive rotationsmembranpump. 
Impellerpumpen startas en gång var 10:e minut, medan rotationsmembranpumpen arbetar 
kontinuerligt. Som beskrivits ovan bör pumpdriften avaktiveras om maskinen ska användas vid 
temperatur lägre än 0 °C.  

Om kondensvattnet inte avlägsnas korrekt, oavsett pumptyp, kontrollera att slangen inte är igensatt 
samt att insugsöppningen i tråget under värmeväxlaren, åtkomligt genom våtluftsutloppet, inte är 
blockerat av föroreningar. Rengör filtret i utrymmet vid behov. 

För att möjliggöra fortsatt drift även om pumpen fallerar är det möjligt att, om platsen tillåter det, 
låta kondensvattnet rinna ut genom en slang ansluten till pluggen i botten av tråget under 
värmeväxlaren, åtkomlig från trailerns undersida. 

Impellerpump 

Om pumpen aktiveras regelbundet, minst var 10:e minut, men inget vatten kommer ut, kan 
pumphjulet vara skadat. Pumphjulet kan enkelt bytas enligt anvisningarna nedan. Inga specialverktyg 
behövs. Pumpen är åtkomlig genom takluckan. 

1. Lossa de tre skruvarna ovanpå pumpen, ta av locket och ta ut det trasiga pumphjulet. 

 

2. Avlägsna ansamlade föroreningar och eventuella kvarvarande fragment av pumphjulet. 
 

3. Montera ett nytt pumphjul enligt anvisningarna som medföljer reservpumphjulet. Använd 
endast originalreservdelar från Corroventa.  

 

Pumphusets lock 
hålls på plats av tre 
skruvar  
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Rotationsmembranpump 

Inspektera pumpen med avseende på uppenbara fel, som lösa anslutningar. Inga delar av pumpen 
kan bytas i fält. Om pumpen fallerar måste den bytas ut. 

Öppna aldrig elskåpet om inte huvudströmbrytaren är frånslagen och maskinen 
spänningslös. 
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Rengöring av rotor 

Trots att A50TD2 är försedd med både torrlufts- och våtluftsfilter ansamlas med tiden damm på 
rotorn, vilket försämrar torkningskapaciteten. Beroende på användning bör rotorn normalt rengöras 
en eller två gånger per år. Om A50TD2 används i starkt förorenad miljö ska rengöring utföras oftare, 
för att säkerställa optimal prestanda. 

Använd alltid skyddsmask vid rengöring av rotorn på A50TD2, för att förhindra 
ögonskada och/eller lungskada. 

Observera att damm kan avges till omgivande luft vid rengöring av A50TD2. Utför 
rengöring på lämplig plats och i enlighet med nationella och lokala miljöföreskrifter.
  

 

Rengöring 

1. Placera trailern på lämplig plats, frånskiljd från spänningsmatning. Ansätt 
parkeringsbromsen och sänk ned det bakre stödbenet. Öppna de bakre dörrarna, gå in i 
A50TD2 och öppna låset till takluckan (sitter i taket ovanför rotorn). 

 

 

2. Stäng de bakre dörrarna och, om så krävs för den aktuella platsen och enligt gällande 
miljöföreskrifter, placera filterenheten vid torrluftsutloppet för att samla upp det damm 
som avges vid rengöring. 

3. Öppna takluckan enligt bilden ovan. Vrid huvudströmbrytaren för att aktivera A50TD2 
och starta maskinen som vid normal drift. 

4. Placera en lämplig, stadig pall invid A50TD2, nedanför takluckan på elskåpssidan, så att 
du kan nå rotorn genom luckan. 
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5. Använd skyddsmask och rengör rotorn med tryckluft enligt bilden nedan. Var noga 
med att inte röra vid rotorn. Blås från den grå sidan, rotorns framsida. Arbeta metodiskt 
och gå över hela ytan. Observera att rotorn roterar långsamt, vilket innebär att det tar 
några minuter att rengöra hela rotorn. 
OBS! Använd endast torr, ren tryckluft, fri från olja och smörjmedel. 

 
6. Stoppa och stäng av maskinen, slå från huvudströmbrytaren och koppla bort 

elkabeln.  
 

7. Om tillämpligt, avlägsna filterenheten och öppna de bakre dörrarna. 
 

8. Använd skyddsmask och rengör trailern invändigt med lämplig dammsugare. 

 

9. Byt ut torrlufts- och våtluftsfiltret. Därmed är rengöringen slutförd. 

  



 
 

A50 TD2 
 

 
© Corroventa Avfuktning AB Rev. B 36 (40) 

 

Förbikoppling av värmeväxlare 
I standardkonfiguration leds våtluften i A50TD2 genom en värmeväxlare för energiåtervinning, vilket 
höjer temperaturen på den torrluft som kommer ut ur maskinen. 

Om temperaturhöjning inte är önskvärd, eller om det vid låga vintertemperarturer finns risk att 
isbildning i värmeväxlaren hindrar luftflödet, kan våtluften släppas ut ur maskinen före 
värmeväxlaren. Följ anvisningarna nedan. 

 

 

 

 

 

 

Bild av värmeväxlare med förbikopplingsluckan i normalt nedre läge, med stängt våtluftsutlopp. 

1. Förbikopplingsluckan sitter vid utrymmets högra gavel och nås genom våtluftsutloppet.  
2. Lossa de två vingmuttrarna som håller fast luckan och skjut luckan uppåt.  
3. Dra åt vingmuttrarna för att låsa luckan i det övre läget. 
4. Starta maskinen och kontrollera det indikerade våtluftsflödet. Om flödet är omkring 600 

m3/h är arbetet slutfört.  
5. Om våtluftsflödet är avsevärt större än avsedda omkring 600 m3/h, måste våtluftsspjället, 

som sitter till höger om värmeväxlaren i maskinens främre utrymme, justeras så att flödet 
begränsas.  Lossa låsklacken för minimiläget med en skruvmejsel och flytta den moturs. Dra 
åt skruven.  Spjället öppnas medurs.  
 
 

 

  

Låsklack för spjällets minimiläge. 
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Tillbehör och förbrukningsartiklar 
Nedanstående artiklar finns att tillgå som tillbehör och förbrukningsartiklar till A50 TD2. 

 

 

 

  

Artikelnummer Benämning 
01100 Hygrostat, HR1-5  

 Processluftsfilter 
 Regenereringsluftsfilter 
 Termostat för extra värmare 
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Felsökning 
Larm och felsökning vid larm beskrivs i avsnittet Larminformation – felsökning på sid. 17. 

Symptom Trolig orsak Åtgärd 
Kondensvattenpumpen 
avlägsnar inte vattnet. 

Pumpdriften kan ha 
avaktiverats på menyn 
Administration. Aktuell 
status, på eller av, visas 
längst upp på 
standardskärmbilden på 
pekskärmen. 
 
Om maskinen används 
utomhus vid temperatur 
lägre än 0 °C, kan pumpen 
vara blockerad av is. 
 
Pumpen är skadad. 

Aktivera pumpen på menyn 
Administration. 
 
Om det är is i pumpen, tappa ut vattnet 
genom dräneringsöppningen i 
värmeväxlarens botten, åtkomligt vid 
trailerns främre vänstra hörn. 
 
Om du efter att ha kontrollerat pumpen 
enligt anvisningarna i denna manual 
kommer till slutsatsen att pumpen är 
defekt, kontakta behörig servicetekniker. 
Om platsen tillåter det är det möjligt att 
under väntetiden låta kondensvattnet 
rinna ut genom en slang ansluten till 
pluggen i botten av tråget under 
värmeväxlaren, åtkomlig från trailerns 
undersida. 
 

   
Maskinen startar inte 
alls när 
spänningsmatning 
anslutits och 
huvudströmbrytaren 
slagits till. Pekskärmen 
är svart. 

Fel på 
nätspänningsmatningen. En 
eller flera faser saknas.  
 
Fel på A50TD2. 

Kontrollera elkabeln och nätuttaget samt 
relevanta säkringar och jordfelsbrytare, 
för att säkerställa att 
nätspänningsmatningen är korrekt. 
Styrsystemet för A50 spänningsmatas 
naturligtvis av en av faserna, och om 
denna fas fallerar fungerar inte 
styrsystemet. 
 
Om åtgärderna ovan inte löser 
problemet, bryt nätspänningsmatningen, 
koppla bort elkabeln och öppna skåpet. 
Kontrollera att ingen av de två 
jordfelsbrytarna har löst ut. Dessa sitter i 
första raden, den första, för 
nätspänningsmatning, till höger om 
huvudströmbrytaren. 
Kontrollera också att ingen av säkringarna 
i den andra raden har löst ut (att alla är 
röda). 
Om någon jordfelsbrytare eller säkring 
har löst ut, och om samma utlösning 
inträffar nästa gång maskinen startas, 
kontakta behörig servicetekniker. 
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Symptom Trolig orsak Åtgärd 
Maskinen överhettas 
och stängs av.  

Luftflödet genom maskinen 
är blockerat. Någon av de 
slangar som används är 
klämd eller vikt eller filtren 
är igensatta. 
 
Om maskinen används 
utomhus och temperaturen 
är mycket låg (flera grader 
under 0 °C) kan is ha bildats 
vid processluftsintaget i 
värmeväxlaren. 
 
Om 
omgivningstemperaturen är 
mycket hög kan 
värmeväxlaren göra att 
processluftstemperaturen 
blir för hög.  

Kontrollera att luftflödena är ohindrade, att 
locket över torrluftsutloppet avlägsnats 
samt att eventuella slangar inte är vikta 
eller klämda eller igensatta av främmande 
föremål.  
Kontrollera att regenereringsluftsfiltret och 
processluftsfilter är rena. Byt ut, om så 
behövs. 
 
Om det inte redan gjorts, återställ det 
mekaniska överhettningsskyddet enligt 
anvisningarna på skärmbilden med 
larminformation. 
 
Starta maskinen och kontrollera att 
torrluftsflödet är omkring 3500 m3 eller 
större och att våtluftsflödet är nära 600 m3. 
Observera att våtluftsflödet ökar långsamt 
efter start – det kan ta upp till två minuter 
innan korrekt nivå har uppnåtts. 
 
Följ anvisningarna nedan om våtluftsflödet 
är för litet och temperaturen är så låg att is 
kan ha bildats vid processluftsintaget i 
värmeväxlaren. Öppna 
förbikopplingsluckan, som nås genom 
våtluftsutloppet vid trailerns golv, innanför 
den vänstra främre dörren. Lossa de två 
vingmuttrarna som håller fast luckan 
genom att vrida dem moturs, tryck luckan 
några centimeter uppåt och lås fast den i 
detta läge genom att dra åt vingmuttrarna. 
Vänta två minuter och kontrollera det 
indikerade våtluftsflödet igen. Kontrollera 
flödet och justera luckan igen, om så 
behövs, tills korrekt flöde erhålls.  
 
Om omgivningstemperaturen är mycket 
hög kan problemet minskas genom att 
förbikopplingsluckan förbi värmeväxlaren 
öppnas enligt anvisningarna ovan.  
 
Om åtgärderna ovan inte löser problemet, 
kontakta behörig servicetekniker. 
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Tekniska data 
 

Typ LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150E 

Torrluftsflöde (m3/h)  4000 
Torkningskapacitet vid 20 °C, 80 % RF, (liter/dygn)  500 
Nätanslutning  3-fas 400 V, 32 A 
Nätanslutning, extra värmare  3-fas 400 V, 32 A 
Märkeffekt avfuktning/regenerering  20 kW 
Märkeffekt, extra värmare  12,5 kW 
Höjd x bredd x längd (cm)  410 x 200 x 190 
Vikt, kg  1090–1100 kg  

 
 
 



Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för 
vatten skador, fukt, lukt och radon. Vi är marknadsledande och specialiserar oss på 
innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, ergonomiska 
och energi snåla. Vid akuta situationer och översvämningar har Corroventas 
kunder tillgång till en av de största hyrparkerna i Europa. Vi har säljkontor och 
maskin depåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker i Bankeryd, Småland.   

www.corroventa.se

CORROVENTA AVFUKTNING AB   
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd 

Tel 036-37 12 00  •  www.corroventa.se

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP? 

Besök oss på www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert. Vi 
har kunskapen och utrustningen att lösa dina problem så effektivt som möjligt.
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