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Installationsanvisning 
 
Avfuktare TT 3 
 
Allmänt 

Följande ingår i luftavfuktare TT3: 
 Avfuktningsaggregat A22125-TT3. 
 Installations- och bruksanvisning. 
 2 st wire för montering mot vägg. 
 1 rörvinkelkoppling 15 x R15 
 3 kabelgenomföringar 
 4 gummifötter 

Följande anslutes externt till TT3: 
 Takfläkt T300, 400V, 2-fas 
 Manöverlåda med tidur 0 – 4 tim alternativt tidrelä med förinställd gångtid. 

 
Installation 
 

Eventuell befintlig fläkt demonteras. Till- och frånluftsventilation tätas. 
Hetvattenrör proppas. Avfuktaren placeras mot kortvägg med blåsriktning 
utmed torklinorna. Takfläkten T300 monteras ca 2 m centralt framför 
avfuktaren. I mindre rum än 8 m2 erfordras ej takfläkt. Avfuktaren arrangeras 
så att brännbara föremål inte kan placeras närmare än 0,5 m framför 
utblåsningsriktningen. Manöverlåda med tidur placeras på vägg intill dörr. 

 
Apparaten skall installeras i enlighet med nationella 

installationsföreskrifter. 
 
Elinstallation 
 

En 5-ledare, 1.5 mm2 kabel framdrages till avfuktaren, 400V, 50 Hz, säkring 
10A. En allpolig brytare med minst 3 mm brytavstånd skall alltid föregå 
apparaten och placeras på vägg bakom avfuktaren. Brytaren kan gärna vara 
försedd med indikeringslampa. Inkopplingsplint samt kopplingsschema finns 
på avfuktarens framsida bakom nedre frontplåt och lossas med skruvar. Från 
avfuktaren drages kabelanslutning till takfläkt T300 (3 ledare) samt 
manöverlåda  (2 ledare). 

 
När elinstallationen är klar och avfuktaren provas skall fläkten blåsa kraftigt 
framåt. Om avfuktaren ej startar måste faserna vändas. Avfuktaren är 
utrustad med fasföljdsrelä, som förhindrar start vid fel fasföljd. 

 
Avlopp 
 

Kondensvattnet leds bort till avlopp genom anslutning på avfuktarens vänstra 
sida. (Använd bifogade vinkelkoppling 15 x R15). Ett kopparrör ca 20 mm 
dras till närmsta brunn i torkrummet eller genom vägg till t ex tvättstugan. 

 
Service 
 

Kontakta AB Podab, tel 031 – 752 01 27 vid eventuella driftstörningar och 
behov av service. Uppge alltid typbeteckning och produktens 
tillverkningsnummer samt eventuellt fakturadatum med installationstidpunkt. 
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Bruksanvisning 
 
Avfuktare TT 3 
 
En ny typ av energibesparande torkfläkt är installerad i torkrummet. Den nya fläkten 
kondenserar fukten i kläderna till vatten. Torkningen sker nu med lägre temperatur 
varpå tvätten blir mjuk och smidig. 
 
Följ nedanstående torkråd för effektivt resultat: 
 

 Centrifugera plaggen i separat centrifug minst 5 minuter för att ytterligare 
förkorta torktiden. 

 Häng de kraftigare plaggen framför fläkten och över två torklinor, så att 
luften kan cirkulera mellan tvätten. 

 Se till att strömbrytaren är tillslagen. 
 Stäng dörrar och fönster under hela torktiden. 
 Torka av dammet från fläktens filter. 

 
Start 

 
Ställ in timern på önskad torktid 0 – 4 tim 

 
 
 

Torktid Avfuktare TT3 
 

6 – 8 kg Ca 1,5 – 2 tim 
10 – 12 kg Ca 2,5 – 4 tim 

 
 

OBS! Vikten avser torr tvätt och tiden gäller efter separat centrifugering. 
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Garantibestämmelser 
 
HW/PR-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 trumvolym från 
55 l; yttertrumma, innertrumma, 
lagerhus, stativ samt kabinett. 

 Centrifug med trumvolym från 35 l: 
svängskål och mantel. 

 Torktumlare med trumvolym från 
200 l: trumma och ramstativ. 

 
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. 
Uppgraderingsgarantin gäller ej för 
Streamline-serien. OBS! 
Garantireparationer skall alltid utföras av 
PODAB Auktoriserad servicepartner. Se 
www.podab.se. 
 
Uppgraderingsgaranti 
Kontinuerlig uppgradering av tvättmaskiner i 
HW/PR-serien, när nya tvättprogram 
utvecklas. Gäller maskinens livslängd och 
tvättmaskiner med en trumvolym från 55 l, 
levererade efter 1999-04-01 och 
installerade i flerfamiljshus. Garantin ingår i 
maskinpriset men installationskostnaden 
ingår ej. Streamlinesortimentet omfattas ej 
av Uppgraderingsgarantin. 
 
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 
(undantag Streamline-serien). 
Centrifuger med trumvolym från 35 l. 
Torktumlare med trumvolym från 160 l. 
Torkskåp med kapacitet från 6 kg. 
 
Se aktuell prislista. 
 

Garantin är heltäckande och innefattar 
samtliga delar i våra produkter inklusive 
frakt, arbets- och materialkostnader. 
Garantitillägget debiteras separat vid varje 
försäljningstillfälle. 
 
Garantin kan endast tecknas i samband 
med maskinköp. Vi förbehåller oss rätten att 
avgöra om fel uppstått på grund av 
vanskötsel eller vandalisering. Detaljerade 
villkor för 5 års garanti kan beställas 
separat. 
 
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. 
 
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. 
 
Denna utgåva ersätter tidigare 
Garantibestämmelser.  
Gäller från 2003-05-01
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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. 
Sidoplåtar med defekter p g a felaktig installation. 

 Trasiga vred, knappar, paneler. 
 
Torktumlare Defekta filter. 

Lampbyte. 
Rengöring. 
Trasiga vred. 

 
Centrifug Lucklås, uppackningsgaranti. 

Luckan, justering. 
 

Torkskåp 2 timmar standard, gångtid. 
Ev. justering av tiden, utöver denna. 
Rengöring. 
Lampbyte. 
Justering dörrar. 

 
Manglar Mangeldukar. 

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

 
Avfuktare Rengörning filter, förångare och kondensator. 
 
Ovan garanti gäller endast produkter installerade i fastighetstvättstugor , ej produkter 
installerade för kommersiell drift, hotell eller institutioner. Samt mopptvätt. Se separata 
villkor. 
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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 
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AB PODAB 
Ekonomivägen 9, SE-436 33 ASKIM, SWEDEN 
Phone +46 31 752 01 00,  fax +46 31 752 01 50 
E-mail sales@podab.se      Org nr 556494-3487   


