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Befugtning • Affugtning • Klima • Fugtmåling

TROTEC TTK 100 S

Anvendes i:
• Museer
• Kontorer
• Lager- og arkivrum
• Computerrum
• Biblioteker
• Opholdsrum
• Køkkener
• Vaske- og tørrerum
• Kældre
• Sommerhuse
• Campingvogne
• Sejl- og motorbåde

Udstyr og fordele:
• Kompakt design
• Variabel fugtighedsindstilling med 

den indbyggede hygrostat
• Lydsvag drift
• Fire hjul gør affugteren let at flytte
• Let udskifteligt/rensbart luftfilter
• Vandbeholder eller tilslutning til afløb
• Automatisk afbryder og lysindikator 

ved fuld vandbeholder
• Automatisk afrimning
• Ingen trækgener da luften cirkuleres 

gennem sidepanelerne

Kondensaffugteren sørger for at tørre luften og forhindrer derved fugtskader. Den beskytter
mod rust, meldug og skimmelsvampe på inventar, stoffer, møbler, malerier o.m.a. 
Affugteren beskytter også mod både fugtighed og muggen lugt i badeværelser og kældre 
og giver det bedst mulige indeklima for mennesker, der lider af allergi og astma.
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Elektriske data 230/1/50Hz

Max. sikring Amp 10

Belastning Amp 3,4

Max. strømforbrug Watt 620

Luftgennemstrømning m3/H 190

Lydtryk min./max. LpA 1*m dB 42/46

Dimensioner

Højde mm 620

Bredde mm 300

Dybde mm 315

Vægt kg 21

Vandbeholder liter 5

Kølemiddel R 134 A (miljøvenlig) 0,34 kg

Bestillingsnr. 31 80 00 11 Kondensaffugter Trotec TTK 100 S Kr. 3.300.-
Excl. moms og forsendelse 

1*) Støjmåling DIN 45635 - 01 - KL 3

Tekniske data TROTEC TTK 100 S

Temperatur- og fugtarbejdsområde
Det mulige arbejdsområde er i de tekniske specifikationer angivet til 6...32°C. Da langt de fleste affugter-
opgaver ligger i den lave ende af temperaturskalaen, skal man være opmærksom på, at kondens-
affugterens ydelse falder drastisk ved faldende temperatur. Selv om den rent fysisk kan arbejde ved
temperaturer ned til 6°C, er det ikke økonomisk fordelagtigt, fordi energiforbruget pr. liter affugtet vand
bliver for stort, bl.a. på grund af hyppige afrimninger. Ved temperaturer under 12°C anbefales en af
vore adsorptionsaffugtere.
Kondensaffugterens største ydelse ligger i den øverste ende af fugtskalaen. Dvs. jo højere fugt - jo
større kapacitet og jo billigere er den pr. liter affugtet vand. I den lave ende skal man være opmærksom
på, at kapaciteten i en kondensaffugter ikke rækker til at tørre længere ned end ca. 40%RF, fordi en
for stor del af kapaciteten går til at køle, uden at der slås vand af. Ønskes lavere fugtigheder kan en
adsorptionsaffugter anbefales - få mere info på tlf. 58 50 12 13.

Kapacitetsoversigt TROTEC TTK 100 S
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Temperatur:     12°C                16°C                  20°C                  28°C                  30°C

26.09.2005: Forbehold for trykfejl, prisstigninger og tekniske ændringer.
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