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Tack för att ni har valt PODABs MAXITORK. 
Vi hoppas att torkrumsfläkten kommer att vara till mycket glädje 
och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

VIKTIGT! 

Om installationsanvisningarna inte följs föreligger det en risk för allvarliga skador på såväl egendom som personer. 

Observera att textstyckena märkta med ”Varning” och ”Viktigt” som förekommer på flera ställen i denna instruktion ej är 
avsedda att täcka alla situationer som kan uppstå. 

Det är viktigt att vatten och el hanteras varsamt och med stor respekt av såväl installationstekniker som slutanvändare.  
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Placering
Rummet bör utrustas med dubbla torklinor med distansklips, 
50 mm, linparen monteras i torkfläktens blåsriktning. 

Vi rekommenderar Podabs torklinesats, art.nr 141004. Tork-
tiden förkortas betydligt med dubbla linor. Högcentrifugerande 
tvättmaskiner eller separat centrifug rekommenderas i kombi-
nation med torkrumsfläkt.

Placera värmefläkten mitt för torklinorna så att fläkten blås-•	
er parallellt med linorna.
Placera reglerpanelen lätt åtkomlig vid dörren till torkrum-•	
met.
Placera frånluftsfläkten i taket ovanför tvättlinorna i rum-•	
met och anslut till avluftsventilen på ytterväggen.

Montering
Märk upp och skruva fast fästena för värmefläkten på väg-•	
gen. Montera väggfästena på en sådan höjd att värmefläk-
tens överkant kommer ca 50 cm under torklinorna.
Placera värmefläkten ovanpå väggfästena.•	
Använd vibrationsdämparna mellan väggfästena och •	
värmefläkten för att minska ev. resonans från väggen.
Avståndet till brännbara byggnadsdelar skall vara min. 0,2 •	
m. Fritt avstånd framför värmaren skall vara minst 0,5 me-
ter. Värmaren får inte anslutas till en kanal. 
Värmaren får inte placeras direkt över ett vägguttag.•	

VIKTIGT: Avståndet till brännbara byggnadsdelar skall vara 
min 0,2 meter. Fritt avstånd framför värmaren skall vara min 
0,5 meter. Värmaren får inte anslutas till kanal.

Placering
Rummet bör utrustas med dubbla torklinor med distansklips, 
50 mm, linparen monteras i torkfläktens blåsriktning. 

Vi rekommenderar Podabs torklinesats, art.nr 141004. Tork-
tiden förkortas betydligt med dubbla linor. Högcentrifugerande 
tvättmaskiner eller separat centrifug rekommenderas i kombi-
nation med torkrumsfläkt.

Placera värmefläkten mitt för torklinorna så att fläkten blås-•	
er parallellt med linorna.
Placera reglerpanelen lätt åtkomlig vid dörren till torkrum-•	
met.
Placera frånluftsfläkten i taket ovanför tvättlinorna i rum-•	
met och anslut till avluftsventilen på ytterväggen.

Montering
Märk upp och skruva fast fästena för värmefläkten på väg-•	
gen. Montera väggfästena på en sådan höjd att värmefläk-
tens överkant kommer ca 50 cm under torklinorna.
Placera värmefläkten ovanpå väggfästena.•	
Använd vibrationsdämparna mellan väggfästena och •	
värmefläkten för att minska ev. resonans från väggen.
Avståndet till brännbara byggnadsdelar skall vara min. 0,2 •	
m. Fritt avstånd framför värmaren skall vara minst 0,5 me-
ter. Värmaren får inte anslutas till en kanal. 
Värmaren får inte placeras direkt över ett vägguttag.•	

VIKTIGT: Avståndet till brännbara byggnadsdelar skall vara 
min 0,2 meter. Fritt avstånd framför värmaren skall vara min 
0,5 meter. Värmaren får inte anslutas till kanal.

Installationsanvisning 

Säkerhetsföreskrifter
Maxitork 600 är avsedd för torkning av vattentvättade textilier.
Läs igenom hela anvisningen innan installationsarbetet påbörjas. 

Felaktig installation eller handhavande kan orsaka fara och per-
sonskada kan uppstå. Vid ingrepp i apparaten eller vid elar-
beten skall strömmen alltid brytas.

Vid installation, service eller demontering skall detta utföras av 
behörig personal och på ett ur personsäkerhet godtagbart sätt. 

Utrustningen får inte överspolas med vatten!
Maxitork får ej handhas av minderåriga!

Maxitork 600 består av: 

Värmefläkt TVF, 6 kW, 400/3N, 9 A, IP44
Frånluftsfläkt RFE 140D 230V, IP44 
Flexrör med klammer och backspjäll.
Reglerpanel, 0-1, IP44
Vibrationsionsdämpare
Väggskylt med torkråd
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Frånluftsutrustning
Tag bort ventilen från ytterväggen och placera backspjället över 
hålet i väggen. Kontrollera att backspjällets funktion blir rätt. 
Spjället skall öppna vid påblåsning inifrån och falla tillbaks av 
egen tyngd och stänga mot uteluft. Märk upp och placera från-
luftsfläkten i taket 1,5 -2 meter in i rummet räknat från ytterväg-
gen. Drag ut flexröret och kontrollera så att det räcker mellan 
backspjället på ytterväggen och frånluftsfläktens stos.

Reglerpanel (TILL – FRÅN)
Montera reglerpanelen för Till/Från nära dörren till torkrummet, 
ca 1,5 m över golvet.

Elinstallation
Värmefläkten skall anslutas till 400/3N och arbetet skall utföras 
av behörig elektriker.
Installationen skall föregås av en allpolig brytare med min. 3 mm 
brytavstånd.

Inställningar
Den inbyggda termostaten i värmefläkten bör ställas på ca 28°C. 
Justera vid behov.

Temperatur

Reläinställning

Om frånluftsfläkt används ställs önskad driftstid för ventila-
tionsfläkten, i vinterläge, in på relä 2. (Vent) (normalt 20 min)

Fabrikat Tele Hesse
Relä TR1 Driftstid
Önskad driftstid ställs in på relä 1. (Drift) Normalt 2 timmar. 
Det svarta vredet skall stå i sektor 1/10 h (timmar) på1 och 
det röda vredet ställs in på antalet timmar.

Relä TR2 Ventilation
Önskad driftstid för ventilationsfläkten i vinterläge ställs in 
på relä 2. (Vent) (normalt 20 min) Det svarta vredet skall stå 
i sektor 1/10 m (minuter) på 10 och det röda vredet ställs in 
på antalet 10 minuter dvs 2. (om det är 20 minuter). 

Fabrikat Lovato
Relä TR1 Driftstid
Det övre vredet ställs på 10h, det mellersta på 2, vid 2 timmars 
driftstid, och det nedre vredet (functions) skall stå på ”E”.

Relä TR2 Ventilation
Det övre vredet ställs på 1h, det mellersta på 3 gäller 20(18) 
minuter. (varje steg är 6 min) och det nedre vredet (func-
tions) skall stå på ”E”.
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Funktion
När TILL-knappen trycks in startar värmefläkten. Värmen kop-
plas till och frånluftsfläkten startar. När temperaturen i torkrum-
met har uppnått inställt värde på termostaten (normalt ca 28°C) 
kopplas värmen ifrån. Fläkten i värmefläkten fortsätter dock att 
gå. Om omkopplare på värmefläktens baksida står i läge Vinter, 
går frånluftsfläkten först kontinuerligt i 20 min (omställbart inuti 
värmefläktens kopplingsrum) och därefter endast då termostat-
en har kopplat ifrån värmen.

När temperaturen har sjunkit under inställt värde, kopplas vär-
men till igen och då stannar frånluftsfläkten. Värmen kommer 
att kopplas till och från under hela tork-passet.

Sommartid går dock frånluftsfläkten oavbrutet.

När torkpasset är slut, eller om FRÅN-knappen på reglerpan-
elen trycks in, stannar värmefläkten och frånluftsfläkten.

Ventilation
Torkrummet måste tillföras ny torrare luft i samma omfattning 
som frånluftsfläkten suger ut luft. I annat fall skapas ett undertry-
ck som minskar ventilationsmängden och försenar torkningen.

Om endast ett frånluftsdon används måste ersättningsluft tas in 
i rummet via ett överluftsdon i t.ex dörren. Tillse att uteluftsven-
tilerna i angränsande lokaler är öppna så att ny luft kan komma 
in i torkrummet därifrån.

VIKTIGT: För att tvätten skall torka snabbt krävs att den är 
väl centrifugerad innan den hängs upp. Dubbla linor med 
ca 50 mm avstånd som tvätten hängs över, kortar ner tork-
tiden. Tjockare plagg bör hängas närmast värmefläkten.

Sommar – vinterinställning

Baktill på värmefläkten finns en omställare för Sommar - Vinter. 
Vinterinställningen innebär att frånluftsfläkten går 20 min. direkt 
efter start. Därefter går frånluftsfläkten endast då termostaten
har kopplat ifrån värmen.

Sommarinställning innebär att frånluftsfläkten går under hela 
torkpasset. Sommartid när luften, som kommer in i torkrum-
met, innehåller mer fukt, krävs det mer ventilation för att tvätten 
skall torka snabbt.

Termostatinställning
Termostaten är inställd på 28°C vid leveransen. Temperaturen i 
torkrummet kan dock bli olika beroende på lokala förhållanden. 
Inställningen går att justera i värmefläktens kopplingsrum.

Drift och skötsel

Tvättlinor
Om tvätten hängs över dubbla linor, med ett avstånd mel-
lan, torkar tvätten snabbare. Luften kan då lättare cirkulera 
genom tvätten. Som tillbehör finns tvättlinor i rostfritt stål, med 
tillhörande distansclips och väggprofiler. Podabs torklinesats 
art.nr 141004.

Skötsel
Normalt krävs inget underhåll. En regelbunden rengöring, av 
värmefläkten respektive utsugningsgallret i frånluftsfläkten, re-
kommenderas dock.

Driftstörningar
Värmefläkten är utrustad med överhettningsskydd som skall 
skydda mot överhettning.Överhettningsskyddet för värmen är 
placerat i värmefläktens kopplingsrum och återställs manuellt.

Om frånluftsfläkten går för sällan, vid vinterinställning (väljaren 
på värmefläktens baksida står i läge ”vinter”), kan det bero på 
att värmeeffekten är för låg för att orka värma upp torkrummet till 
inställd temperatur. Resultatet bli att tvätten torkar långsamt.

Prova i första hand med att ställa ner termostaten någon grad 
så att värmen slår ifrån tidigare och att frånluftsfläkten går län-
gre tid. (Omställning sker i värmefläktens kopplingsrum)

Om tvätten trots allt torkar dåligt kan det bero på otillräcklig 
ventilation. Kontrollera att det kan komma in friskluft utifrån (til-
luftsventilerna i angränsande rum kan vara stängda) Kontrollera 
även att frånluftsfläkten fungerar riktigt. Uppstår tekniska prob-
lem, kontakta i första hand den lokala servicemannen eller i 
tveksamma fall ring oss.

Komponentförteckning

Motor, TVF 1010
Element, 3 st, TVF 1040
Kontaktor, TVF 1050 
Sommar/vinter välj. TVF 1035
Termostat TVF 1025
Överhettningsskydd, TVF 1030
Relä, 2 st , TVF 1051
Reglerpanel TK
Frånluftsfläkt FF140D.2
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Centrifugera tvätten väl. Häng upp tvätten med de kraftigare •	
plaggen längst fram – framför värmefläkten! 

Starta torkningen genom att trycka på TILL på panelen på •	
väggen. Om torkpasset skall stoppas innan driftstidens slut 
– tryck på FRÅN. 

Temperaturen i torkrummet regleras automatiskt.  •	
Håll eventuella förnster stängda. 

Frånluftsfläkten i taket ventilerar ut fukten från tvätten. Från-•	
luftsfläkten startar  och stoppar med vissa mellanrum. Välj 
inställning “sommar” eller “vinter” på aggregatets baksida.

Övertäck aldrig värmefläkten då den är inkopplad! Blockera •	
inte insugnings- och utblåsningsöppningarna på fläkten. Håll 
insugningsgallret rent från damm!

OBS! Övertäck aldrig fläkten!

Bruksanvisning
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Allmänt 
Häng torklineparen längs med blåsriktningen så att luften lätt 
kan cirkulera mellan plaggen. Monteras linparen tvärs blåsrikt-
ningen förlängs torktiden avsevärt. 

Montera beslag och lina ca 1,8 meter över golv.•	
För fastsättning av beslagen kan bultar med plastplugg an-•	
vändas beroende på väggens beskaffenhet. Observera att 
det är viktigt att beslagen sitter fast ordentligt.
När beslagen är uppsatta skall vantskruvarna ”A” spännlåsen •	
vara utskruvade så långt som möjligt för eftersträckning av 
linan.
 Drag linan genom beslagen som pilarna visar och se till att •	
inga klinkor bildas på linan.
 Lås fast linan genom att skruva åt wirelåset ”B”.•	
 Sträck upp linan och lås fast med wirelåset ”C”.•	
 Eftersträck sedan linan genom att skruva åt båda vantskru-•	
varna.
 Distansclipsen av plast monteras på linorna med ca 1 meter •	
mellanrum.

Torklinesatsen innehåller:

  2 st väggbeslag med vantskruv
 6 st dubbla väggbeslag
 8 st enkla väggbeslag
 90 m inplastad stålwire 5 mm
 50 st distansclips
 2 st wirelås 5 mm

Torklinesats (tillbehör)

80 mm

240 mm 

80 mm 

80 mm

240 mm

C
A

B
A

Distansclips

Distansclips 

Distansclips 

260 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

300 mm
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Luftmixdon 
Luftmixdonet är en ytterst miljövänlig och energisnål torkutrust-
ningsdel för flerfamiljsfastigheter.

Luftmixdonet bortför varm fuktig luft från torkskåpet eller tork-
tumlaren och tillför uteluft till tvättutrymmet.

Konstruktion
Luftmixdon består av :

en utomhusdel, grundmålad, med backspjäll och skyddsgaller.•	
 en inomhusdel, vitlackerad, med självreglerande frisklufts-•	
ventil som arbetar mellan +5°C - +20°0C
 anslutning till torkskåp eller torktummlare.•	

Luftmixdon (tillbehör)

Den självreglerande friskluftsventilen i genomskärning.
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Funktion
Kall och torr luft tas in genom självreglerande friskluftsventiler. 
Den avgående varma fuktiga luften går ut genom donet och öp-
pnar då friskluftsventilerna när den passerar de värmekänsliga 
termostatbulbarna i friskluftsventilerna.

Friskluftsventilerna i inomhusdelen är självreglerande efter ute-
temperaturen, reglerar mellan +5°C - +20°C.

När utrustningen ej används förhindras utkylning av rummet 
via frånluftsventilerna i inomhusdelen och backspjället som är 
placerat i utomhusdelens evakueringskanal. 

Praktisk och lättskött
Genom sin enkla konstruktion är Luftmixdonet lätt att rengöra 
från fibrer mm och är lätt att sköta för fastighetens serviceperso-
nal vilket ger många bekymmersfria år. Luftmixdon är mycket lätt 
att installera och är i det närmaste helt underhållsfri.

När torkutrustningen används och frånluftsfläkten startar try-
cker frånluftsfläkten ut den fuktiga luften. Ny luft kommer via 
utomhusdelen och friskluftsventilerna in i rummet.

Är friskluftsventilerna stängda (pga låg utetemperatur) kommer 
ventilerna att öppna en stund efter att frånluftsfläkten startat. 

Friskluftsventilerna känner den varma luften och därmed öp-
pnar ventilerna och frisk luft kommer in i rummet.
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Monteringsanvisning

1. Tag upp nytt hål med hålsåg. 2. Befintlig hål tas upp till dimension 
enligt produktblad.

3. Centrera hålet i ramen och montera 
fästramen på innerväggen.

4. Montera det flexibla röret i luftväx-
lingsdonet.

5. Drag ut röret till samma längd som 
väggens tjocklek.

6. Montera luftväxlingsdonet på  
ramen på innerväggen.

7. Förborra hål för att fästa luftväx-
lings donet och popnita eller skruva 
fast det.

8. Centrera hålet i ramen efter hålet 
och fäst ramen på ytterväggen.

9. Montera det flexibla röret från  
luftväxlingsdonet i luftintagsdelen på 
fästramen på ytterväggen.

10.  Förborra hål för att fästa luftin-
tagsdelen och popnita eller skruva 
fast det på ytterväggen.

Montageinstruktion
Demontera ev. befintlig trumma och yttervägsgaller.•	
Slå upp hål genom väggen till storlek 25x25 cm alt. Ø 300 cm runt hål.•	
Centrera fasadhålet i ramen och montera upp fästramen på innerväggen.•	
Montera inomhusdelen på fastsatt fästram med popnit eller plåtskruv.•	
Centrera fasadhålet i ramen och montera upp fästramen på fasadväggen.•	
Drag ut flexröret från inomhusdelen genom väggen. Röret skall ej isoleras.•	
OBS! Kontrollera att fri luftpassage finns i väggen mellan inomhusdel och uton-•	
husdel.
Montera därefter utomhusdelen på fastsatt fästram.•	
Fastsättes med popnit eller plåtskruv.•	
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Schema

Streckade linjer = yttre ledningar

Önskad driftstid ställs in på relä 1. Normalt 2 timmar. Det svarta 
vredet skall stå i sektor 1/10 h (timmar) på 1 och det röda vredet 
ställs in på antalet timmar. 

Önskad driftstid för ventilationsfläkten i vinterläge ställs in på 
relä 2. (Normalt 20 min) Det svarta vredet skall stå i sektor 1/10 
min (minuter) på 10 och det röda vredet ställs in på antalet 10 
minuter dvs. 2. (om det gäller 20 minuter)
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Teknisk information

Kapacitet 4-5 kg

Effekt 6 kW

Säkring 10 A

Elanslutning 3 N, 400 V, 50 Hz

Torktemperatur 30-350C

Effektförbrukning 0,75 kWh/kg

Ljudnivå 57 dB (a)

Bredd 500 mm

Djup 300 mm

Höjd 380 mm

Vikt 14 kg
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ProLine™-serien
Vid installation i flerfamiljshus ingår alltid 2+3 
års garanti. De två första åren ansvarar PODAB 
för fabrikationsfel som kan uppkomma och 
ersätter arbete, frakt och material. Följande tre 
år ersätts strukturdelar, enbart material.

Strukturdelar

•	Hög-	resp	normalcentrifugerande	tvättmaskiner	med	trum-
volym från 55 l; yttertrumma, innertrumma, lager hus, stativ 
samt kabinett.

•	Centrifug	med	trumvolym	från	35	l:	svängskål	och	mantel.
•	Torktumlare	med	trumvolym	från	200	l:	trumma	och	ramstativ.

Uppgraderingsgaranti

Kontinuerlig uppgradering av tvättmaskiner i 
ProLine™-serien, när nya tvättprogram utveck-
las. Gäller maskinens livslängd och tvättmaski-
ner med en trumvolym från 55 l, levererade efter 
1999-04-01 och installerade i flerfamiljshus. 
Garantin ingår i maskinpriset men installation-
skostnaden ingår ej.

StreamLine™- och BaseLine™-sortimentet omfattas ej av Up-
pgraderingsgarantin.

StreamLine™-serien
Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års garanti. De två åren 
ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och 
ersätter arbete, frakt och material. 

BaseLine™-serien
Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års garanti. De två åren 
ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och 
ersätter arbete, frakt och material.  

Torktumlare, torkskåp, centrifuger, avfuk-
tare, doseringsutrustning och manglar
Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års garanti. De två åren 
ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och 
ersätter arbete, frakt och material. 

Disk
Våra diskmaskiner har ett års full garanti.

Generella villkor

Garantiarbeten får endast utföras av  
AB PODAB Auktoriserad servicepartner. Se 
www.podab.se för närmaste servicestation 
eller ring oss 031 - 752 01 00.

Garantin gäller från det att varan lämnar AB PODAB efter godkänt 
ordermottagande. Förlängd garanti på grund av att produkten 
mellanlagrats externt innan installation, kan ej godkännas.

AB PODAB ansvarar inte för fel som uppkommit under 
transport eller på grund av felaktig installation och montering 
av godset, om detta har utförts av annan än av oss anvisad 
servicestation.

AB PODAB ersätter ej tvättgods som har skadats under 
tvättning/torkning

Våra garantier gäller enbart maskiner som är installerade 
i Sverige. Maskiner levererade till utlandet omfattas ej av 
garanti.

För tvätt, tork och mangelprodukter, installerade i professionell 
miljö, gäller 1 års garanti.

Till professionell miljö räknas tvätterier, hotell, konferens & spa-
anläggningar, industrier mm.

Fastighetstvättstugan och moppmaskiner för städsektorn 
räknas ej som professionella miljöer.

Garantibestämmelser

Miljö

AB Podab
miljöDIPLOMERAD
av Miljöförvaltningen i Göteborg

Fem års heltäckande garanti
Vi erbjuder fem års heltäckande garanti mot tillägg. Gäller vårt 
sortiment av fastighets- och mopptvätt enligt följande:

Tvättmaskiner med trumvolym från 55 l .
Centrifuger med trumvolym från 35 l.
Torktumlare med trumvolym från 140 l.
Torkskåp med kapacitet från 6 kg.
Se aktuell prislista.

Garantin är heltäckande och innefattar samtliga delar i våra pro-
dukter inklusive frakt, arbets- och materilkostnader. Garantitil-
lägget debiteras separat vid varje försäljningstillfälle.

Garantin kan endast tecknas i samband med maskinköp. Vi för-
behåller oss rätten att avgöra om fel uppstått på  grund av van-
skötsel eller vandalisering. Detaljerade villkor för 5 års garanti 
kan beställas separat.
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Detaljerade villkor för 2 resp. 
5 års tilläggsgaranti
Garanti gäller endast vid fabrikationsfel och den aktuella delen 
som avses. Garantin gäller ej vid skada som uppkommit p g a 
yttre påverkan eller fel som uppstår p g a undermålig rengöring 
och rensning av slangar och ventiler, felaktig installation etc. 

Undantaget garanti:
Tvättmaskin 

Rengöring avlopp, avloppsventil, rengöring inloppsventil.
Luckhandtag (lucklås) uppackningsgaranti.
Justering av obalansbrytare.
Sidoplåtar med defekter p g a felaktig installation.
Trasiga vred, knappar, paneler.

Torktumlare 

Defekta filter.
Lampbyte.
Rengöring.
Trasiga vred, knappar, paneler.
Överhettningsskydd.
Ändring standardprogrammering i mikroprocessor. 

Centrifug 

Lucklås, uppackningsgaranti.
Luckan, justering.

Torkskåp 

Ändring standardprogrammering i mikroprocessor. 
Lampbyte.
Rengöring.
Justering dörrar.
Paneler.
Överhettningsskydd.

Manglar 

Mangeldukar.
Lampbyte.
Mikrobrytare.
Demontering av mangeln på grund av fastkört tvättgods.

Avfuktare 

Rengörning filter, förångare och kondensator.

Doseringsutrustning Slangar till tvättmedelspumpar.

Disk 

Slangar i och till tork/diskmedelspumpar. 
Frontdelar.
Återställning av överhettningsskydd. 
Rengöring av igensatta avloppsslangar och pumpar.
Följdfel p.g.a. vanvård/misskötsel.

Ovan garanti gäller endast produkter installerade i fastighetst-
vättstugor , ej produkter installerade för kommersiell drift, hotell 
eller institutioner. Samt mopptvätt. Se separata villkor.
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Företagsfakta
AB PODAB är en svensk, rikstäckande och komplett leverantör av professionell tvätt och disk. Sedan 1945 har vi levererat tvätt- och 
torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg. PODAB är vårt eget varumärke.

SERVICE/SUPPORT
För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga teknisk support 
eller besök vår hemsida www.podab.se

Tel. 031-752 01 00 
Fax  031-752 01 50 
E-mail parts@podab.se 
www.podab.se


