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Generell informasjon
Håndbokens omfang
Denne bruksanvisningen gjør det mulig å bruke TROX
AIR PURIFIER TAP trygt og effektivt.
Les manualen nøye før igangkjøring og bruk av
enheten, og oppbevar manualen alltid i umiddelbar
nærhet av eller på enheten!
Les alle sikkerhetsmerknader og instruksjoner og følg
dem nøye. Manglende overholdelse av sikkerhets-
instruksjonene og advarslene kan føre til elektrisk støt,
brann og/eller alvorlig personskade. Ta vare på
manualen og sikkerhetsinstruksjonene for eventuell
fremtidig bruk.
Illustrasjonene i denne bruksanvisningen er hoved-
sakelig til informasjon og kan avvike fra det faktiske
designet av enheten.

TROX Teknisk Service
For å sikre at din forespørsel blir behandlet så raskt
som mulig, må du ha følgende informasjon klar:
 Produktnavn
 TROX ordrenummer
 Leveringsdato
 Kort beskrivelse av feilen

Internett www.trox.no

Telefon +47 61 31 35 00

Opphavsrett
Dette dokumentet, inkludert alle illustrasjoner, er
beskyttet av opphavsrett og gjelder bare tilsvarende
produkt.
Enhver bruk uten vårt samtykke, kan være et brudd på
gjeldende opphavsrett, og overtrederen vil bli holdt
ansvarlig for eventuelle skader.
Dette gjelder spesielt:
 Publisering av innhold
 Kopiering av innhold
 Oversetting av innhold
 Mikrokopiering av innhold
 Lagre innholdet til elektroniske systemer og redigere

det

Begrensning av garantien
Informasjonen i denne manualen er utarbeidet med
referanse til gjeldende standarder og retningslinjer, og
representerer det beste av vår kompetanse og erfaring
gjennom mange år.
Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader som
skyldes
 Manglende overholdelse av denne Bruksanvis-

ningen
 Feil bruk
 Drift eller håndtering av ukvalifiserte personer
 Uautoriserte modifikasjoner
 Tekniske endringer
 Bruk av ikke-godkjente reservedeler
Selve leveransen kan avvike fra informasjonen i denne
håndboken for skreddersydde løsninger, pga. flere
bestillingsalternativer eller som et resultat av de siste
tekniske endringer.
Forpliktelser som er avtalt i ordren, de generelle vilkår,
og produsentens leveringsbetingelser, de juridiske
bestemmelser som gjelder på tidspunktet kontrakten er
signert, skal gjelde.
Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer.

Garantikrav
Bestemmelsene i de respektive leveringsbetingelsene
gjelder for garantikrav. For innkjøpsordre plassert hos
TROX Auranor Norge AS, er dette regelverk i avsnitt "
Reklamasjon" i Salgs- og leveringsbetingelsene til
TROX Auranor Norge AS, se www.trox.no .

Generell informasjon
 

 TROX AIR PURIFIER TAP-L  TAP-M 3



Sikkerhetsmerknader
Symboler brukes i denne manualen for å varsle leserne
om potensiell fare. Signalord uttrykker graden av fare.
Følg alle sikkerhetsinstrukser nøye for å unngå ulykker,
personskader og materielle skader.

 FARE!
Overhengende farlig situasjon som, hvis den ikke
unngås, vil resultere i død eller alvorlig personskade.

 ADVARSEL!
Potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan resultere i død eller alvorlig personskade.

 FORSIKTIG!
Potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderate skader.

 HENVISNING!
Potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til materielle skader.

 MILJØET!
Fare for miljøforurensning.

Tips og anbefalinger

Nyttige tips og anbefalinger samt informasjon for
effektiv og feilfri drift.

Spesifikke sikkerhetsmerknader
Følgende symboler brukes i sikkerhetsmerknader for å
varsle deg om bestemte farer:

Advarselstegn Type fare

Advarsel mot skader på
hendene.

Advarsel mot farlig elek-
trisk spenning.

Advarsel mot et farested.

Andre markører
For å markere instruksjoner, resultater, lister, referanser
og andre elementer, brukes følgende markører i denne
håndboken:

Markør Forklaring

1., 2., 3. ...
Step-by-step instruksjoner

ð Resultater av handlinger

Refererer til avsnitt i denne bruks-
anvisningen og til andre gjeldende
dokumenter

Lister uten definert rekkefølge

[Bryter] Betjeningselementer (f.eks. Trykk-
napper, brytere), displayelementer
(f.eks. Lysdioder)

«Display» Skjermelementer (f.eks taster eller
menyer)

Generell informasjon
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1 Sikkerhet

 ADVARSEL!
– Plasser enheten stående slik at den er stabil og

på en overflate med tilstrekkelig bæreevne. Fest
enheten til en vegg med den medfølgende feste-
braketten.

– Forsikre deg om at alle elektriske kabler utenfor
enheten er beskyttet mot skader (f.eks. fra dyr).

– Kontroller enheten og tilkoblingsdelene for mulig
skade før bruk, hver gang. Ikke bruk defekte
enheter eller deler av enheten.

– Bruk aldri enheten hvis du oppdager skade på
hovedstøpselet, strømkabelen eller hovedtilkob-
lingen. Defekte strømkabler utgjør en stor risiko
for skade!
Hvis strømkabelen til denne enheten er skadet,
må en ny monteres av produsenten, kundeser-
vice eller et spesialfirma for å unngå farer.

– Sett hovedstøpselet inn i en kontakt med kurs
med riktig sikringsstørrelse. Legg strømled-
ningen slik at ingen kan tråkke på den, og at det
ikke er noen fare for å snuble i den.

– Velg forlengelse av strømledningen med tanke
på tekniske data. Rull skjøteledningen helt ut.
Unngå elektrisk overbelastning.

– Strømtilkoblingen må være i samsvar med spesi-
fikasjonene i kapittelet Tekniske data.

– Ikke dekk til enheten under bruk og ikke legg
klær o.l. på enheten.

– Forsikre deg om at luftinntaket og luftutløpet ikke
er tildekket.

– Forsikre deg om at det aldri er løse gjenstander
og smuss i umiddelbar nærhet av luftinntaket og
-utløpet.

– Stikk aldri kroppsdeler eller gjenstander inn i
enheten.

– La enheten tørke etter våtrengjøring. Ikke bruk
enheten når den er våt.

– Ikke bruk eller håndter enheten med våte eller
fuktige hender.

– Ikke utsett enheten for direkte vannsprut.
– Enheten er ikke et leketøy. Hold barn og dyr

borte. Bruk kun enheten under tilsyn.
– Ikke bruk enheten til å suge inn damp eller

væske.
– Slå av enheten og trekk støpselet ut av stikkon-

takten når du ikke bruker enheten.
– Fjern støpselet fra stikkontakten før vedlikehold,

rengjøring eller reparasjon. Trekk alltid ut strøm-
ledningen ved å holde i støpselet (aldri i
kabelen).

– Overhold minimumsavstanden fra vegger og
gjenstander og driftsforholdene under montasje.

– Ikke fjern sikkerhetsskilt, klistremerker eller eti-
ketter fra enheten. Bevar alle sikkerhetsskilt, kli-
stremerker og etiketter i lesbar tilstand.

– Avhend utskiftede filtre på riktig måte, spesielt
etter at skadelige stoffer (f.eks. Asbest eller
malingståke) er filtrert ut.

1.1 Korrekt bruk 
TROX AIR PURIFIER brukes til å rense luft innendørs.
Som en stasjonær luftrenser sikrer enheten en relevant
reduksjon i støv- og aerosolkonsentrasjonen i inne-
luften. Ved å bruke et HEPA-filter H13, filtrerer det
99,95% av alle aerosoler ut av luften og reduserer
dermed effektivt smitterisikoen.
Enheten brukes til å rense inneluften i rom med mye tra-
fikk, for eksempel:
 Venterom og resepsjoner
 Møterom eller konferanserom
 Skoler
 Messeboder
 Spisesaler
 Butikker

Feil bruk

 ADVARSEL!
Fare ved feil bruk!
Feil bruk av enheten kan føre til farlige situasjoner.
All annen bruk enn den som er spesifisert i denne
bruksanvisningen er forbudt. Ved manglende over-
holdelse frafaller ethvert ansvar og retten til krav
gjennom garantien.
Feil bruk inkluderer:
– Enhver bruk som ikke er beskrevet i bruksanvis-

ningen.
– Drift som ikke er i samsvar med tekniske data.
– Endring av enheten av andre, tukling med

enheten.
– Drift eller montasje i områder med potensielt

eksplosive atmosfærer.
– Bruk i rom der luften innholder partikler som er

ledende, aggressive, etsende, brannfarlige eller
helseskadelige

– Bruk i rom med permanent høy luftfuktighet (>
90 %)

– Utendørs bruk
– Bruk av luftrenseren for tvungen ventilasjon
– Bruk uten luftfiltre
– Bruk av uoriginale reservedeler eller tilbehør,

hvis kvalitet og funksjon ikke er tilsvarende med
originaldeler.

Sikkerhet
Korrekt bruk  
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1.2 Kvalifisert personale
Kvalifisert personale
Det kvalifiserte personalet har blitt lært opp av systemei-
eren om oppgavene som tilfaller dem og om potensielle
farer i tilfelle uansvarlig opptreden.
Det kvalifiserte personalet har lov til å utføre følgende
oppgaver på enheten:
 Utføre visuelle kontroller.
 Skifte filter.
 Rengjøre enheten og filterkamrene.

1.3 Personlig verneutstyr
Personlig verneutstyr er utstyr som beskytter brukeren
mot helse- eller sikkerhetsrisiko på jobb.
Personlig verneutstyr må brukes til forskjellige typer
arbeid; det nødvendige verneutstyret er oppført i denne
bruksanvisningen sammen med beskrivelse av hver
type arbeid.

Beskrivelse av personlig verneutstyr
Engangshansker

Engangshansker brukes til å beskytte hendene mot for-
urensning og mot kontakt med forurenset materiale.

Støvmaske FFP2

Støvmasker beskytter brukerne mot innånding av for-
urenset materiale som aerosoler og skadelig støv.

Vernesko

Vernesko beskytter føttene mot knusing, fallende deler
og fra å skli på glatt underlag.

1.4 Skilt på enheten
Følgende symboler og informasjonstegn finnes på
enheten. De gjelder for stedet der de befinner seg.

 ADVARSEL!
Fare på grunn av uleselige skilt!
Det er fare for personskade hvis farer og bruksanvis-
ninger ikke kan identifiseres.
– Forsikre deg om at all informasjon om sikkerhet,

advarsler og bruk er tydelig lesbart.
– Bytt ut uleselige skilt eller klistremerker umiddel-

bart.

Farlig elektrisk spenning

Dette skiltet referer til farlig elektrisk spenning. Beskyt-
telsesdekselet til de elektriske tilkoblingene skal bare
åpnes av en kvalifisert elektriker. Stikkontakten må tas
ut før åpning. Klistremerkene er plassert på utsiden, på
baksiden av enheten ved hovedbryteren og på innsiden
av dekselet til de elektriske tilkoblingene.

Sikkerhet
Skilt på enheten  
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Skader på viftehjulet

Fig. 1

Dette klistremerket indikerer fare ved den roterende
viften. Det er plassert på viftedekselet.

Følg bruksanvisningen

Fig. 2: Følg bruksanvisningen

Dette klistremerket indikerer at bruksanvisningen må
leses og forstås før noe arbeid utføres på enheten. Det
er plassert inne i enheten, bak døren og over filtrene.

1.5 Mulig risiko
Elektrisk strøm

 FARE!
Livsfare på grunn av elektrisk strøm!
Fare for elektrisk støt! Ikke berør strømførende kom-
ponenter! Skadet isolasjon eller skadede deler er en
livstruende fare.
– Bare faglig kvalifiserte elektrikere må jobbe med

de elektriske systemene.
– Hvis isolasjonen er skadet, må du straks koble

fra strømforsyningen og reparere isolasjonen.
– Før du begynner vedlikehold eller rengjøring, må

du trekke ut støpselet.
– Forsikre deg om at strømførende deler ikke

kommer i kontakt med fuktighet. Fukt kan forår-
sake kortslutning.

Roterende deler

 ADVARSEL!
Fare for personskader på grunn av roterende
deler!
Roterende deler i viften kan forårsake alvorlige
skader.
– Før du begynner vedlikehold eller rengjøring, må

du trekke ut støpselet.
– Ikke stikk hånden eller andre kroppsdeler inn i

den roterende viften.
– Viften stopper ikke umiddelbart! Forsikre deg om

at ingen deler beveger seg når du har åpnet dek-
selet.

– Ikke åpne dekselet mens viften er i gang.

Stabilitet

 ADVARSEL!
Fare for personskade på grunn av dårlig stabi-
litet!
Alvorlige skader kan forårsakes hvis enheten velter.
– Når enheten skal transporteres, må den trans-

porteres av minst 3 personer (f.eks. på en tralle).
– Vær forsiktig når du transporterer enheten.
– Etter at enheten er satt på plass, må du sikre

den med den medfølgende festebraketten for å
forhindre at den velter.

Sikkerhet
Mulig risiko  
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Ødelagte viftedeler

 ADVARSEL!
Fare for brann fra ødelagte viftedeler!
Rotorer som subber eller overopphetede lagre kan
forårsake brann og til slutt alvorlige eller til og med
livstruende skader.
– Ikke sett en skadet eller defekt vifte i drift
– Hvis du hører lyder under kjøring, må du slå av

enheten og få den reparert.

Hygieneproblemer

 FORSIKTIG!
Helsefare på grunn av hygieneproblemer!
Hvis du ikke følger vedlikeholdsintervallene, eller
hvis enheten ikke brukes på relativt lang tid (flere
uker), kan bakterier og basiller begynne å vokse i fil-
teret.
– Følg vedlikeholdsintervallene for filterskift.
– Bytt filtre hvis enheten ikke har vært i bruk på

lang tid.

Barn og personer med nedsatt oppfatningsevne

 ADVARSEL!
Barn og personer med nedsatt oppfatningsevne
Betjening av enheten kan føre til farlige situasjoner
for barn og personer med nedsatt oppfatningsevne.
– Enheten må ikke brukes av barn og personer

med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne,
eller med manglende erfaring eller kunnskap.

– Det er ikke tillatt for barn å leke med enheten.
– Emballasjemateriale må ikke brukes til lek. Det

er fare for kvelning.
– Vedlikehold og rengjøring må ikke utføres av

barn.

1.6 Atferd i en nødsituasjon
1. Slå av enheten
2. Koble enheten fra strømnettet i en nødsituasjon.

Fjern støpselet fra stikkontakten.

ð Ikke koble en defekt enhet til strømforsyningen
igjen. Få enheten reparert av produsenten
eller et kvalifisert spesialfirma.

Sikkerhet
Atferd i en nødsituasjon  
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2 Informasjon om enheten
Oversikt over enheten

Fig. 3: TAP-L

1 Luftutslipp
2 Festebrakett
3 Sarg
4 Dør
5 Dørhåndtak
6 Dørlås, betjenes med en sekskantnøkkel størrelse

10
7 Deksel for dørlås (sekskant)
8 Luftinntak

9 Lyddempere for vifte
10 Regulator
11 Hovedfilter HEPA-H13
12 Forfilter
13 Varsellampe for filterskifte (rød)
14 Hovedbryter med indikatorlys (grønn)
15 Strømkabel
16 Mikrosikring på elektrisk koblingsboks (bak hoved-

filter)

Konstruksjonsvarianter
TROX AIR PURIFIER leveres i to konstruksjons-
varianter (L og M), som varierer i størrelse (enhets-
dybde), vekt, luftmengde, lydeffekt og filterstørrelse, Ä 
8   «Tekniske data» på side  21 .

Funksjonsbeskrivelse

Informasjon om enheten
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Fig. 4: Luftmengde

TROX AIR PURIFIER trekker inneluft inn i enheten ved
luftinntaket nede og mater den inn i filtrene. Forfilteret
filtrerer vekk de grovere partiklene, deretter filtrerer
HEPA-filteret vekk de minste partiklene fra inneluften.
Viften fører luftstrømmen gjennom enheten og retur-
nerer den filtrerte luften tilbake ut i rommet via utløpet
på toppen av enheten. Lyddemperne som er plassert
foran og bak viften reduserer driftsstøyen til et beha-
gelig minimum.
TROX AIR PURIFIER sørger for en betydelig reduksjon
i partikkel-og aerosolkonsentrasjonen i rommet.
Den effektive filtreringen i forbindelse med høy luft-
mengde (strømningsgrad) gjør det mulig for TROX AIR
PURIFIER å redusere mengden basiller, virus og bakte-
rier (avhengig av romstørrelse) og dermed også redu-
sere risikoen for smitte.

Informasjon om enheten
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3 Transport, lagring og
emballering

3.1 Leveranse
Leveransen må kontrolleres umiddelbart etter levering
med tanke på transportskader og eventuelle mangler i
leveransen. Om nødvendig, fjern forsiktig og skift ut
emballasjen.
Inkludert i leveransen:
 TROX AIR PURIFIER
 Festebrakett
 Forfilter og HEPA H13 filter (montert inn i enheten)
 Bruksanvisning

Transportskade
Hvis det er noen synlige skader, gjør som følger:
 Enten ikke godta de leverte varene, eller godta dem

med forbehold.
 Noter skaden på fraktdokumentene eller på trans-

portørens følgeseddel.
 Send inn en klage.

Send inn en klage så fort du oppdager skaden. Krav
om erstatning kan kun inngis innen gjeldende tids-
frist.

3.2 Transport til montasjelokasjon
Verneutstyr:
 Vernesko

 ADVARSEL!
Fare for personskade på grunn av dårlig stabi-
litet!
Når enheten står gir det høye tyngdepunktet og det
lille "fotavtrykket" en høy risiko for at enheten kan
velte under lossing, transport og montasje.
Sørg for å ta tilstrekkelige forholdsregler:
– Hvis det er mulig, transporter enheten liggende

på pallen frem til montasjelokasjonen.
– Når enheten er stående, må du sørge for at den

ikke velter (f.eks. surring med stropper).
– Bruk kun løfte- og transportutstyr som er

beregnet for belastningen.
– Når du reiser opp enheten, må du sikre den mot

forskyvning og velting til montasjen er ferdig.

 Hvis mulig, ikke ta enheten av pallen før du kommer
til montasjelokasjonen.

 Bruk en dekkspak og en tang til å løsne enheten fra
pallen.

 Hvis enheten transporteres uten pall, må emballa-
sjen forbli på til den er montert på stedet, for å
beskytte mot lakkskader.

Fig. 5: Transport med jekketralle eller gaffeltruck

Fig. 6: Reise opp

1. Løfte
2. Flytt enheten til enden av pallen
3. Reis den forsiktig opp, slik at den blir stående på

gulvet

Fig. 7: Transport med tralle

Transport, lagring og emballering
Transport til montasjelokasjon  
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3.3 Lagring
OBS:
 Ikke lagre utendørs.
 Ikke lagre enheten i direkte sollys.
 Beskytt enheten mot fuktighet, støv og forurensning
 Lagringstemperatur: -10 °C til 50 °C.
 Relativ fuktighet: 95% maks., ingen kondensasjon.
 Lagre enheten kun i originalemballasjen.
 Hvis enheten lagres oppreist, så må den sikres slik

at den ikke velter.
 Hvis enheten må lagres i mer enn 3 måneder, så må

du regelmessig kontrollere den generelle tilstanden
til alle deler og til emballasjen.

3.4 Emballering
Emballasjematerialer:
 Treverk
 Papp
 Folie
 Isopor

 MILJØET!
Håndtering av emballasjemateriale
Emballasjen må avfallshåndteres forskriftsmessig!

Transport, lagring og emballering
Emballering  
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4 Montasje
4.1 Mål og plassbehov
Mål

Fig. 8: Mål TAP-L og TAP-M

① Mål på døråpning (hengslet på venstre side)
② Festebrakett (veggavstand)

Plassbehov

Fig. 9: Montasje: mot en vegg eller i et hjørne

Avstand fra himling (d) minst 100 – 200 mm
Avstand fra vegg (w) 1 – 3 m
T TAP-L: 851; TAP-M: 591 mm
Avstandene avhenger av luftmengden som er stilt inn på luftrenseren.
Når det gjelder plassbehov, må det sikres at reguleringselementene på baksiden av enheten forblir tilgjengelige, og
at døren kan åpnes så mye at det er mulig å skifte filter (døråpningsvinkel 90°).

Montasje
Mål og plassbehov  
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4.2 Montering

 ADVARSEL!
Fare for personskade på grunn av dårlig stabi-
litet!
Det høye tyngdepunktet og det lille "fotavtrykket" gir
en høy risiko for at enheten kan velte.
Umiddelbart etter at enheten er reist opp, må den
festes til en vegg med den medfølgende festebra-
ketten.

Fig. 10: Festing av festebraketten på veggen

Fest braketten til veggen med passende festemateriale
(skruer og veggplugger) (hull Ø7 mm).

Fig. 11

Skyv enheten opp til braketten og fest enheten til bra-
ketten for å forhindre at den velter, med de medføl-
gende sekskantskruene (M6x20).

4.3 Tilslutning
For å koble strøm til enheten, sett støpselet inn i en stik-
kontakt.
Støpselet anvendes også for å koble strømmen bort fra
enheten. Det er derfor nødvendig at stikkontakten er
nær enheten og lett tilgjengelig.

Montasje
Tilslutning  
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5 Bruk av programvare
5.1 Reguleringselementer og statuslys

Fig. 12: Statuslys

1 Hovedbryter
2 Varsel for filterskifte
3 Regulator

Hovedbryter (grønn)
Hovedbryteren brukes til å slå enheten av og på
Statuslys:
Av - Enheten er slått av eller det er ingen

forsyningsspenning.
Permanent
lys, grønt

- Enheten er slått på, forsyningsspen-
ning er tilført.

Varsellampe for filterskifte (rød)
Av - Enheten fungerer som den skal.
Rødt lys lyser - Filteret er skittent, filteret må skiftes.

Regulator display

Display Beskrivelse
qv [m³/h] Luftmengde, faktisk verdi

Settpunkt 1 [m³/h] Luftmengde settpunktverdi

Område qv [m³/h] Maks. regulerbar luft-
mengde

Vut [V] Faktisk verdi for utgangs-
spenningen

Δ[Pa] Faktisk verdi av differan-
setrykket

Tid ikke brukt

UNICON CPGxxx-AVC Programvare versjon

Det er mulig å skrolle gjennom skjermen ved hjelp av
▼ / ▲ -tastene

5.2 Igangkjøring
Forutsetninger:
 Filtrene må settes inn og i riktig stand.
 Dør lukket.
 Luftinntak og luftutløp må være frie.
1. Plugg inn støpselet.
2. Slå enheten på med hovedbryteren Fig. 12 (/1).

ð Etter at enheten er slått på (hvis forsynings-
penningen er tilført enheten), lyser den grønne
indikatorlampen på hovedbryteren opp.
Når enheten er slått på, øker viftehastigheten
sakte (starttid 2-3 min). Enheten er knapt
hørbar på grunn av de meget gode lydisola-
sjonsegenskapene.

5.3 Drift
Døren må forbli lukket under drift, ellers filtreres ikke
inneluften som strømmer inn gjennom døren.
Viften kan også pulsere når døren er åpen. Så snart
døren er lukket, vil viften gå ordentlig igjen.

5.4 Slå av enheten
Bruk hovedbryteren til å slå av enheten
( Fig. 12 /1).

ð Om nødvendig, trekk ut støpselet, f.eks. under
vedlikeholdsarbeid eller lengre driftsforstyr-
relser.

Bruk av programvare
Slå av enheten  
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5.5 Drift med Timer
Enheten kan betjenes med en Timer, men strømfor-
bruket til enheten må tas i betraktning, Ä Kapittel 8  
«Tekniske data» på side  21 . Enhetens innstillinger
beholdes selv når forsyningsspenningen kobles fra. Den
daglige kontrollen av enheten må utføres.

5.6 Justering av luftmengden
Luftmengden er programmert fra fabrikken til spesifi-
serte romstørrelser. Hvis det er nødvendig å justere luft-
mengden, kan dette gjøres på regulatoren i Settpunkt 1-
menyen, som beskrevet nedenfor.
I tillegg må grenseverdien for filterskifte settes til endret
luftmengde, nivå maks. menyvalg.

 Viften pulserer

Viften kan pulsere når døren er åpen. Så snart døren
er lukket, vil viften gå ordentlig igjen.

Fig. 13: TAP regulator

Display

500 m³/h - 1. linje = Faktiske verdier og
settpunktverdier

Settpunkt 1 - 2. linje = Menyvalg

Tastefunksjoner

P (bredde) - Programmeringsnøkkel og åpen
meny

▼ - Menyvalg, redusere verdien
▲ - Menyvalg, øke verdien
▼ + ▲ - Esc tastekombinasjon,

Escape = Gå ut av meny

Stille inn luftmengde
1. Trykk på [▼] [▲] tastene samtidig frem til «INFO»

vises.
2. Trykk på [▼] tasten til «SETTING»  vises.
3. Trykk på [P] tasten

ð Setpunkt 1 vises

4. Trykk på [P] tasten igjen for å aktivere innstillings-
modus.

ð Innstillingsverdien blinker

5. Bruk [▼] eller [▲] tasten for å stille inn ønsket
verdi [m³/h], luftmengdeområde TAP-L: 400...1600
m³/h, TAP-M: 200...1200 m³/h.

6. Trykk på [P] tasten for å bekrefte verdien.
Stille inn grense for filterbytte
7. Trykk på [▼] [▲] tastene samtidig.

ð «SETTING»  vises

8. Trykk på [▼] tasten til «LIMITS»  vises.
9. Trykk på [P] tasten

ð «Level Function»  vises

10. Trykk på [▼] tasten til «Level Max.»  vises.
11. Trykk på [P] tasten for å aktivere innstillings-

modus.

ð Innstillingsverdien blinker

12. Still inn verdien ved å bruke [▼] eller [▲] tasten i
henhold til tabellen. Mellomliggende verdier kan
interpoleres.

Luftmengde
[m³/h]

Nivå maks. [V]
TAP -L TAP-M

200 – 4,1

400 4,1 5,3

600 4,9 6,5

800 5,8 7,7

1000 6,7 9,0

1200 7,6 10,0

1400 8,4 –

1600 9,3 –

13. Trykk på [P] tasten for å bekrefte verdien.
14. Trykk på [▼] [▲] tastene samtidig.

ð «Limits»  vises

15. Trykk på [▼] tasten til «Info»  vises
16. Trykk [P] tasten for å gå ut av innstillingsmenyen.

ð Luftmengde og grenseverdi for filterbytte er
satt til nye verdier

Bruk av programvare
Justering av luftmengden  
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6 Feilsøking

 FARE!
Livsfare på grunn av elektrisk strøm!
Fare for elektrisk støt! Ikke berør strømførende komponenter!
– Bare faglig kvalifiserte elektrikere må jobbe med de elektriske systemene.
– Slå av strømforsyningen før du utfører vedlikehold eller rengjøring.
– Forsikre deg om at strømførende deler ikke kommer i kontakt med fuktighet. Fukt kan forårsake kortslutning.

 ADVARSEL!
Fare for personskader på grunn av roterende deler!
Roterende deler i viften kan forårsake alvorlige skader.
– Ikke stikk fremmedlegemer inn i den roterende viften eller tukle med den.
– Åpne aldri deksler mens enheten er i drift.
– Forsikre deg om at rotoren er utilgjengelig mens den er i drift.
– Før du åpner døren, må du slå av enheten og trekke ut støpselet, vent på nedkjøringstiden.

Enheten er nøye produsert og testet for perfekt funksjon. Hvis det likevel skulle oppstå feil, kan feilen utbedres ved
behov med henvisning til følgende liste:

Feilbeskrivelse Årsak Hjelp
Enheten (viften) går ikke Enheten er ikke slått på. Slå på enheten med hovedbryteren, Ä Kapittel 5.2   «Igang-

kjøring» på side  16 .

Ingen spenning.  Sjekk hovedsikringen
 Sjekk 3.15 A mikrosikring (ved den elektriske tilkoblings-

boksen (bak hovedfilteret))
 Trekk ut støpselet og sjekk støpselet og tilkoblingskabelen
 Sjekk forsyningsspenningen

Enhetens utgang for
høy, f.eks. utkast

Luftmengde er for høy Reduser luftmengden Ä Kapittel 5.6   «Justering av luft-
mengden» på side  17

Enhetens utgang er for
lav

Luftmengden er for lav Øk luftmengden Ä Kapittel 5.6   «Justering av luftmengden»
på side  17

Rød indikatorlampe
lyser

Luftfilteret er skittent  Sjekk luftfilteret for skitt, skift det om nødvendig, Ä Kapittel
7.1   «Sjekk og skift filter» på side  19

 Testkjør uten filter

Regulator eller vifte
defekt

Slå av enheten og varsle kundeservice

Enheten støyer eller
vibrerer

Døren er åpen Lukk døren

Filteret er skittent  Sjekk luftfilteret for skitt, skift det om nødvendig, Ä Kapittel
7.1   «Sjekk og skift filter» på side  19

 Testkjør uten filter

Vifte eller lager er defekt Slå av enheten og varsle kundeservice

 Hvis du ikke er i stand til å rette feilen selv:

Kontakt TROX kundeservice (se side 3) eller en kvalifisert elektriker.

Feilsøking
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7 Vedlikehold og rengjøring
Vedlikeholdstiltak

Punkter Intervall
Daglig Ved behov 4 uker 6 måneder 1 år 2 år

Sjekk luftinntak og utløp for
fremmedlegemer og forurens-
ning, rengjør om nødvendig

X      

Rengjøring av enhetens utside  X   X  

Sjekk innsiden av enheten for
forurensning, rengjør om nød-
vendig

 X   X  

Sjekk festeskruer     X  

Skift HEPA filter  X    X

Skift forfilter  X   X  

Testkjør     X  

7.1 Sjekk og skift filter
Personale:
 Kvalifisert personale
Verneutstyr:
 Engangshansker
 Støvmaske FFP2
Spesialverktøy:
 Unbrakonøkkel størrelse 10

Vi anbefaler at du utfører filterbytte utenfor brukspe-
rioden for å unngå smittefare for andre mennesker.
1. Slå av enheten, Ä Kapittel 5.4   «Slå av enheten»

på side  16

2.
 Trekk ut støpselet!

Trekk støpselet ut av kontakten.

3. Åpne døren ved å fjerne hetten på låsen og åpne
dørlåsen med en sekskantnøkkel størrelse 10.

Sjekk forfilter
4. Trekk ut forfilteret (nedre filter).

 Sjekk filteret for skader, forurensning, fuktighet
og lukt.

 Sjekk filterkamrene for forurensning og rengjør
dem med en fuktig klut om nødvendig.

ð Skift forfilteret om nødvendig, eller i henhold til
angitte filterbytteintervaller.

Skifte forfilter
5. Trekk det forurensede filteret ut av luftrenseren,

legg det i en plastpose og kast det på riktig måte,
se merknader om avhending Ä Kapittel 9   «Kas-
sering» på side  23 .

6. Ikke ta på eller skad filterpakningene når du setter
inn de nye filtrene. Hold kun i rammen på filteret
for å unngå skade på filteret.

Sjekk HEPA filter
7. Trekk ut HEPA-filteret (øvre filter).

 Sjekk filteret for skader, forurensning, fuktighet
og lukt.

 Sjekk filterkamrene for forurensning og rengjør
dem med en fuktig klut om nødvendig.

ð Skift filteret om nødvendig, eller i henhold til
angitte filterbytteintervaller.

Bytte HEPA filter
8. Trekk det forurensede filteret ut av luftrenseren,

legg det i en plastpose og kast det på riktig måte,
se merknader om avhending Ä Kapittel 9   «Kas-
sering» på side  23 .

9. Ikke ta på eller skad filterpakningene når du setter
inn de nye filtrene. Hold kun i rammen på filteret
for å unngå skade på filteret.

10. Lukk døren og sett på hetten på låsen. Slå på
enheten igjen Ä Kapittel 5.2   «Igangkjøring»
på side  16 .

Kassering
På grunn av den påviste dybdefiltreringen hos filterme-
diet blir alle typer virus fanget i glassfiberpapiret. Avfalls-
håndtering er derfor trygt og skal utføres sammen med
vanlig restavfall.

Vedlikehold og rengjøring
Sjekk og skift filter  
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Bestilling av erstatningsfiltre
For å sikre permanent beskyttelse mot svevende par-
tikler som er forurenset med virus og bakterier, anbe-
faler vi at du kun bruker originale TROX-filtre.
På originale TROX-filtre sitter det et klistremerke på
rammen med både bruk før dato og informasjon om
hvordan du bestiller erstatningsfiltre.

For å unngå nedetid på luftrenseren, anbefaler vi at
du alltid har de nødvendige filtrene på lager.

For å bestille filtre gå til: www.trox.no

7.2 Rengjøring og desinfisering
Personale:
 Kvalifisert personale
Verneutstyr:
 Engangshansker
 Støvmaske FFP2
Spesialverktøy:
 Unbrakonøkkel størrelse 10

Enheten kan rengjøres med en tørr eller fuktig klut.
Klebrig skitt eller forurensning kan fjernes med et kom-
mersielt, ikke-aggressivt vaskemiddel. Ikke bruk skure-
midler eller verktøy (f.eks børster). For desinfeksjon kan
du bruke tilgjengelige desinfeksjonsmidler.
1. Slå av enheten, Ä Kapittel 5.4   «Slå av enheten»

på side  16

2.
 Trekk ut støpselet!

Trekk støpselet ut av kontakten.

3. Rengjøre enheten fra utsiden.
4. Åpne døren ved å fjerne hetten på låsen og åpne

dørlåsen med en sekskantnøkkel størrelse 10.
5. Trekk ut begge filtrene, lagre dem for videre bruk

om nødvendig.

 Rengjøring av filteret

Partikler trenger dypt ned i filtermediet, noe
som betyr at filtermediet ikke kan rengjøres.
Kun rammen kan rengjøres.

6. Rengjør enheten på innsiden.
7. Sett inn filtrene igjen. Når du gjør dette, må du

passe på å sette inn forfilteret nederst og HEPA-
filteret øverst.

8. Lukk døren og sett på hetten på låsen. Slå på
enheten igjen Ä Kapittel 5.2   «Igangkjøring»
på side  16 .

Vedlikehold og rengjøring
Rengjøring og desinfisering  
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8 Tekniske data
Del nr. Konstruksjon L Konstruksjon M
Forfilter filterklasse ePM1≥ 80% (L x B x H) 592 x 592 x 292 mm 592 x 287 x 292 mm

Hovedfilter filterklasse HEPA H13 (L x B x H) 592 x 592 x 292 mm 592 x 287 x 292 mm

Vekt med / uten emballasje 217 kg / 177 kg 175 kg / 137 kg

Nominell spenning 230 V AC

Nominelt spenningsområde 200-277 V AC

Frekvens 50/60 Hz

Nominell strøm 2,3 A 2,3 A

Sikring 16 A 16 A

Mikrosikring F1 3,15 A

IEC beskyttelsesklasse I (beskyttende jord)

Omgivelsestemperatur +5 °C til +45 °C

Omgivende lufttrykk 800 mbar til 1050 mbar

Fuktighet < 100% RF, ingen kondensering

Konstruksjon L

Luftmengde [m³/h] Psys [W] LwA dB(A) LpA1 dB(A)

400 20 32 24

600 30 40 32

800 55 45 37

1000 95 49 41

1200 150 53 45

1400 225 58 50

1600 310 61 53

Lydtrykk LpA med romdempning 8 dB

Konstruksjon M

Luftmengde [m³/h] Psys [W] LwA dB(A) LpA1 dB(A)

400 37 38 30

500 56 42 34

600 82 45 37

700 115 48 40

800 155 51 43

1000 256 56 48

1200 386 60 52

Lydtrykk LpA med romdempning 8 dB

Tekniske data
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8.1 Koblingsskjema
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Fig. 14: Koblingsskjema

Tekniske data
Koblingsskjema  
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9 Kassering
Avhending av filtrene
På grunn av den påviste dybdefiltreringen hos filterme-
diet blir alle typer virus fanget i glassfiberpapiret. Avfalls-
håndtering er derfor trygt og skal utføres sammen med
vanlig restavfall.

Avhending av enheten
Hvis det ikke er noen retur- eller avhendingsavtale, bør
demonterte komponenter resirkuleres:
 Skrap metallene.
 Plastdeler resirkuleres.
 Kast andre komponenter og avfall på en passende

måte, dvs. avhengig av materialegenskapene.

Elektriske og elektroniske komponenter

 MILJØET!
Miljøskader på grunn av feil avhending!
Elektriske og elektroniske komponenter kan innholde
helse- og miljøfarlige materialer og stoffer, som ikke
må havne i husholdnings- og handelsavfall.
Da elektriske og elektroniske komponenter også kan
inneholde resirkulerbare stoffer (f.eks. edelmetaller),
må de leveres for resirkulering eller avfallshåndtering
hos et avfallsselskap.

Kassering
 

 TROX AIR PURIFIER TAP-L  TAP-M 23



10 Samsvarserklæring

Samsvarserklæring
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11 Igangkjøringsrapport/vedlikeholdsrapport
Bygning: Etasje: Enhet:
Igangkjøring: ☐ Vedlikehold: ☐ Dato: __ . __ . 20__

 FARE!
Livsfare på grunn av elektrisk strøm!
Fare for elektrisk støt! Ikke berør strømførende komponenter!
– Bare faglig kvalifiserte elektrikere må jobbe med de elektriske systemene.
– Slå av strømforsyningen før du utfører vedlikehold eller rengjøring.
– Forsikre deg om at strømførende deler ikke kommer i kontakt med fuktighet. Fukt kan forårsake kortslutning.
– Følg sikkerhetsanvisningene i bruker og montasjehåndboken.

Punkter Se
bruksanvisningen

Utført
Ja Nei

Rengjøring av TROX AIR PURIFIER:
 Fjern støv og forurensning fra enhetens sarg.
 Fjern støv og forurensning fra luftkanalene inne i enheten.

Ä Kapittel 7.2  
«Rengjøring og des-

infisering»
på side  20

☐ ☐

Sjekke forfilter og HEPA-filter for forurensning, fuktighet og lukt Ä Kapittel 7.1  
«Sjekk og skift filter»

på side  19

☐ ☐

Skifte forfilter Ä Kapittel 7.1  
«Sjekk og skift filter»

på side  19

☐ ☐

Bytte HEPA filter    

Sjekke funksjonen til TROX AIR PURIFIER (vifte):  ☐ ☐

Kommentar:  

 

 

 

 

 

Neste vedlikehold
planlagt til:

 Se merknad om vedlikeholdsinter-
valler, Ä «Vedlikeholdstiltak»  

på side  19 .

Signatur:
(Tekniker)

 

Firma:
(Stempel)

 

Igangkjøringsrapport/vedlikeholdsrapport
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