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1. Installasjon 
1.1 Forsiktighetsregler 

 

- Avfukteren skal alltid tilkobles en jordet stikkontakt. 

- Bruk aldri skjøteledning da det medfører fare for varmgang og brann. 

- Avfukteren skal aldri plasseres et sted hvor det er fare for lekkasjer av brennbar gass. 

- Avfukteren skal ikke utsettes for vanndamp eller oljedamp. 

- Koble avfukteren til en egen, dedikert elektrisk kurs med jordfeilbryter 

- Dersom du kjenner en brent lukt fra avfukteren skal enheten øyeblikkelig slås av og 

servicepersonell eller leverandør må kontaktes. 

 

1.2 Under bruk 
 

 

Pass på at kontakten sitter 

skikkelig 

Dersom kontakten ikke sitter 

skikkelig kan det medføre støt, 

varmgang og brann 

 

Trekk aldri ut kontakten 

mens enheten er i drift 

 

 

 

Bruk aldri skadde eller for 

tynne ledninger 

Det kan føre til støt, 

varmgang og brann 

 
 

Ikke bruk enheten med 

skjøteledning 

Det kan føre til støt, varmgang 

og brann 

 

Ikke berør enheten med våte 

hender 

Det kan føre til støt 

 

 

Stikk aldri gjenstander inn 

i enheten 

Det kan føre til støt, 

varmgang og brann 
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Sett aldri enheten i en bakke 

Den kan rulle ned og bli skadet. 

Den skal alltid plasseres på et 

flatt og rett underlag og 

bremsen skal aktiveres 

 

 

 
 

 

Dersom du kjenner en brent 

lukt eller det kommer røyk 

fra avfukteren må du 

umiddelbart kutte 

strømtilførselen til den 

Kontakt servicepersonell eller 

leverandør før du forsøker å 

starte den opp igjen 

 

 

 

Forsøk aldri å reparere 

enheten selv 

Det kan føre til støt eller 

skade på enheten og deg 

selv. Kontakt 

servicepersonell eller 

forhandler 
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Trekk aldri ut kontakten ved 

å holde i ledningen 

Det kan føre til skader på 

ledning og kontakt som igjen 

kan føre til varmgang og brann 

 

 
 

Trekk ut kontakten dersom 

avfukteren ikke skal brukes 

i en lengre periode 

 

 

 

 

Avfukteren må skrus av 

under rengjøring 

 

 

 

 

 

 

Sett aldri gjenstander oppå 

avfukteren 

Det vil kunne skade avfukteren 

og vil føre til dårlig effekt 

 

 

 

Sett aldri en varmekilde 

oppå avfukteren 

 

 

 

 

 

Hell aldri vann på 

avfukteren ved rengjøring 

Det medfører fare for støt og 

skader 
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2. Spesifikasjoner 
 

 

Modell  XDH50 

Avfuktingskapasitet ved 30°C/80% luftfuktighet  4,5 l/t 

Avfuktingskapasitet ved 28°C/60% luftfuktighet  2,7 l/t 

Avfuktingskapasitet ved 20°C/60% luftfuktighet  1,5 l/t 

Effektforbruk  1,5 kw 

Elektrisk oppvarming (tilvalg)  2,4 kw 

Energifaktor (Liter pr kwt)  3,1 

Totalt effektforbruk  3,9 kw 

Strømforbruk (inkludert elektrisk oppvarming)  17,1 A 

Anbefalt sikringsstørrelse (Uten elektrisk oppvarming)  16 A 

Luftgjennomstrømning  1000 m³/t 

Strømtilførsel  220-240V/50Hz 

Kompressorprodusent  Hitachi 

Kompressortype  Roterende 

Mengde kjølemedium  900 g 

Type kjølemedium  R410A 

Anbefalt ledningstverrsnitt  4mm² 

Støynivå på 5 meter avstand  63 dB(A) 

Nettovekt  74 kg 

Transportvekt  100 kg 

Netto størrelse  1055x285x820 mm 

Transportstørrelse  1170x370x980 mm 
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3. Bruk 
3.1 Display  

 

 

 

 

3.2 AV / PÅ 
 

1. Trykk  for å starte luftavfukteren. 

2. Trykk  igjen for å slå av luftavfukteren. 

3. Trykk og hold  i 5 sekunder for å låse skjermen. 

4. Trykk og hold  i 5 sekunder igjen for å låse opp skjermen. 

 

3.3 Timer 
 

1. Tidspunkt for AV: 

a. Trykk  tre ganger for å stille inn tidspunkt for AV.  vil blinke 

sammen med timeangivelsen i displayet.  

b. Trykk  eller  for å justere timeangivelsen mellom 0 og 23.  

c. Trykk  for å justere minuttangivelsen. 

d. Trykk eller  for å justere minuttangivelsen mellom 0 og 59. 

Oppvarming 

Vifte 

Viftehastighet 

Timer PÅ 

Luftfuktighet 

Temperatur 

Timer AV 

Oppvarming + Avfukting 

Avfukting 
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2. Tidspunkt for PÅ: 

a. Etter å ha stilt in tidspunkt for A, trykk en gang til på  for å stille inn 

tidspunkt for PÅ.  vil blinke sammen med timeangivelsen i displayet. 

b. Trykk  eller  for å justere timeangivelsen mellom 0 og 23.  

c. Trykk  for å justere minuttangivelsen. 

d. Trykk eller  for å justere minuttangivelsen mellom 0 og 59. 

e. Trykk til slutt  for å lagre. 

3. For å kansellere timerinstillingen, trykk og hold  

 

3.4 Valg av program 
 

1.  = Oppvarming 

2.  = Luftavfukting 

3.  = Luftavfukting og oppvarming 

4.  = Vifte 

NB: Standard program er Luftavfukting 

 

NB: Når enheten skrus på vil displayet vise innstilt luftfuktighet i 5 sekunder (Symbolet blinker) 

før den går over til å vise aktuell luftfuktighet. 

1. Trykk  og enheten vil gå til «Vifte». Trykk så eller  for å justere viftehstigheten. 

2. Trykk  igjen og enheten vil gå til innstilling av luftfuktighet og «RH%» blinker. Trykk så 

eller  for å justere ønsket luftfuktighet. 

3. Trykk  en tredje gang og enheten vil gå til temperaturinnstilling. Trykk så eller  

for å justere ønsket temperatur. 

4. Trykk  en fjerde gang og enheten vil gå til arbeidsprogram og symbolet for valgt 

arbeidsprogram vil blinke. Trykk så eller  for å velge ønsket program. 
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NB: Dersom enheten ikke går til arbeidsprgram etter fjerde trykk på , trykk  en gang 

og trykk så på  en gang til. Trykk så eller  for å velge ønsket program. 

5. Trykk  en femte gang for å bekrefte valgt program. 

 

3.5 Innstilling av temperatur og luftfuktighet i de forskjellige program 

3.5.1 Oppvarmingsprogram 
 

- Symbolet for oppvarming  lyser og aktuell temperatur vises i displayet. Trykk 

eller  for å velge ønsket temperatur. 

1. Trykk   og enheten vil vise luftfuktighet og «RH%» blinker. Trykk så eller  for å 

justere ønsket luftfuktighet. 

2. Trykk  igjen for å lagre innstillingen og gå videre til temperaturinnstilling. Trykk så 

eller  for å justere ønsket temperatur. 

 

NB: Trykk og hold  i 5sekunder for å vise aktuell luftfuktighet i displayet. Etter 10 

sekunder vil den gå tilbake til å vise aktuell luftfuktighet 

 

3.5.2 Luftavfuktingsprogram 

- Symbolet for Luftavfukting  lyser og aktuell luftfuktighet vises i displayet. 

Trykk eller  for å velge ønsket luftfuktighet. Etter 10 sekunder vil displayet gå 

over til å vise aktuell luftfuktighet 

- Trykk  og enheten vil gå over til vifteprogram. Trykk eller  for å velge 

ønsket viftehastighet.  

Lav hstighet:   

Middels hastighet:  

Høy hstighet:  

- Trykk  igjen og «RH%» vil blinke. Juster luftfuktighet igjen om ønskelig. 

- Trykk en tredje gang og du vil få muligheten til å justere temperaturen hvis 

ønskelig. 

 

 

 

 



 

-10- 
Arctic Pro XDH50 luftavfukter - NO v060417 

3.5.3 Luftavfukting + oppvarmingsprogram 

- Symbolet for avfukting + oppvarming  lyser og displayet viser aktuell 

luftfuktighet. Etter 5 sekunder går det over til å vise aktuell temperatur. Displayet vil 

veksle på å vise luftfuktighet og temperatur hvert 5. sekund. 

NB: Trykk og hold  i 5 sekunder for å vise kun luftfuktighet. 

NB: Trykk og hold  i 5 sekunder igjen for å gå tilbake til å veksle mellom 

luftfuktighet og temperatur hvert 5. sekund. 

- Trykk så eller  for å velge ønsket luftfuktighet 

- Trykk på  og avfukteren vil gå over til vifteprogram. Viften vil kun gå på full 

hastighet. 

- Trykk på  igjen og displayet vil vise luftfuktigheten og «RH%» blinker. Du kan nå 

justere luftfuktigheten på nytt om ønskelig. 

- Trykk på  en tredje gang for å lagre innstilt luftfuktighet og gå over til 

temperaturinnstilling. Du kan nå justere temperaturen. 

 

3.5.4 Vifteprogram 

- Symbolet for vifte  lyser. Trykk eller  for å velge ønsket viftehastighet. 

Lav hstighet:   

Middels hastighet:  

Høy hstighet:  

NB: Trykk og hold  i 5 sekunder for å vise aktuell temperatur. 

NB: Trykk og hold  i 5 sekunder igjen for å vise aktuell luftfuktighet. 

- Trykk på  og displayet vil vise luftfuktigheten og «RH%» blinker Du kan nå justere 

luftfuktigheten om ønskelig. 

- Trykk på  igjen for å lagre innstilt luftfuktighet og gå videre til temperaturjustering. 

Du kan nå justere temperaturen om ønskelig. 
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3.6 Kontroll av parametere 
 

Trykk og hold  og  i 2 sekunder for å gå inn i parameterkontroll.  

Trykk eller  for å vise de forskjellige parameterne. 

Kode Parameter Måleområde 

b0 Åpning av ekspansjonsventil 5P 

b1 Omgivelsestemperatur -25-99°C 

b2 Temperatur på utgangsluft -25-99°C 

b3 Temperatur på fordamperkrets -25-99°C 

b4 Gasstemperatur -25-125°C 

b5 Relativ luftfuktighet 10-100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Reset 
 

- Trykk og hold  og  i 10 sekunder. Enheten vil gi fra seg en pipelyd og alle lys i 

displayet blinker. Enheten vil så slå seg av. 

- Trykk  for å starte opp enheten igjen. 

 

3.8 Justeringsmuligheter i de forskjellige programmene 
 

Program 
Temperaturområde 

Viftehastighet 
0-43°C Utover 0-43°C 

Luftavfukting Luftavfukting Ingen funksjon 
Justerbar lav, medium, 

høy 

Varme Varme Varme Høy, kan ikke justeres 

Luftavfukting + 
varme 

Luftavfukting+ 
varme 

Kun oppvarming og 
vifte 

Høy, kan ikke justeres 

Vifte Vifte Vifte 
Justerbar lav, medium, 

høy 

Avriming Vifte og varme  Høy, kan ikke justeres 

Merk: 

Justeringsområde for luftfuktighet: 40-99% 

Justeringsområde for temperatur: 18-30°C 

 

Dersom du har en versjon uten elektrisk oppvarming er kun to 

programmer tilgjengelig: Luftavfukting og vifte. 
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4. Feilsøking 
4.1 Feilkodeoversikt 

 

Feilkode Betydning Årsak Løsning 

PPH 
Feil på temperaturføler 
for luftfuktighet 

Brudd eller kortslutning i 
kretsen 

Kontroller eller bytt føler 

PP2 
Feil på temperaturføler 
for utkastluft 

Brudd eller kortslutning i 
kretsen 

Kontroller eller bytt føler 

PP3 
Feil på temperaturføler 
for fordamperkrets 

Brudd eller kortslutning i 
kretsen 

Kontroller eller bytt føler 

PP5 
Feil på temperaturføler 
for omgivelsesluft 

Brudd eller kortslutning i 
kretsen 

Kontroller eller bytt føler 

PP6 
Feil på temperaturføler 
for gass 

Brudd eller kortslutning i 
kretsen 

Kontroller eller bytt føler 

EE1 
Beskyttelse mot for 
høyt trykk 

1. For mye kjølemedium 
2. For liten 

luftgjennomstrømning 

1. Tapp ut for mye 
kjølemedium 

2. Rengjør 
varmeveksleren 

EE2 
Beskyttelse mot for lavt 
trykk 

1. For lite kjølemedium 
2. For liten 

luftgjennomstrømning 
3. Filter eller kapillærrør 

tilstoppet 

1. Kontroller for 
lekkasjer og fyll 
opp kjølemedium 

2. Rengjør 
varmeveksleren 

3. Skift filter eller 
kapillærrør. 

EE6 
For høy temperatur på 
utgangsgass 

For lite kjølemedium 
Kontroller for lekkasjer og 
fyll opp kjølemedium 

EE7 
Feil på elektrisk 
varmeelement 

 Skift varmeelement 

EE9 
Beskyttelse mot feil 
omgivelsestemperatur 

Omgivelsestemperatur er 
utenfor området 0-43°C 

Skru v enheten og vent til 
temperaturen er innenfor 
området 0-43°C 

EE8 Kommunikasjonsfeil 
Feil på kommunikasjon med 
kontrollpanel 

Kontroller 
ledningstilkoblinger og 
kontrollpanel. Bytt ut 
defekte deler 
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4.2 Blinkekoder på kretskortet 
 

Feilkode/beskyttelse Display Blinkekode på kretskort 

Standby  Av 

I drift  På 

Feil på temperaturføler for luftfuktighet PPH *° (1 blink, 1 av) 

Feil på temperaturføler for luftutkast PP2 **° (2 blink, 1 av) 

Feil på temperaturføler for fordamperkrets PP3 ***° (3 blink, 1 av) 

Feil på temperaturføler for omgivelsesluft PP5 *****° (3 blink, 1 av) 

Feil på temperaturføler for gassutløp PP6 ***********° (11 blink, 1 av) 

Beskyttelse mot for høyt trykk EE1 ******° (6 blink, 1 av) 

Beskyttelse mot for lavt trykk EE2 *******° (7 blink, 1 av) 

Feil på vanngjennomstrømning EE3 ********° (8 blink, 1 av) 
For høy temperatur på utløpsgass EE6  

Feil på elektrisk varmeelement EE7  

Avriming  ***********… (Blinker konstant) 

Kommunikasjonsfeil EE8  
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5. Koblingsskjema 
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6. Vedlikehold 
 

Sørg for en behagelig romtemperatur 

 
 

 

Sett aldri gjenstander oppå luftavfukteren 

 

 

 

Hold dører og vinduer lukket 

 

Skru av hovedbryter/sikring når enheten ikke 

skal brukes i en lengre periode 

 
 

 

Viktig: Koble fra strømtilførselen før rengjøring 

 

Utvendig 

 

Tørk av enheten med en myk og tørr klut. 

Bruk eventuelt et mildt rengjøringsmiddel og en fuktig klut. 
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Følgende midler må aldri brukes 

 

  

Bensin, tynner eller andre sterke 

rengjøringsmidler vil kunne skade enheten 

 

 

 

Bruk aldri vann som er varmere enn 

40°C d det kan føre til misfarging og 

deformering 

 

 

Rengjøring av luftfilter skal gjøres hver annen uke 

Trykk på klemmen på toppen av risten og ta risten av. Ta så ut filteret. 

Rengjør filteret med støvsuger eller vask det med vann. Sørg for å tørke filteret (ikke i 

solen) fullstendig før det monteres igjen 

 

 

 

1. For at luftavfukteren skal være i god stand til neste sesong, la den gå i vifteprogram i 

omtrent en halv dag eller til den er fullstendig tørr på innsiden. 

 

2. Skru av strømtilførselen eller trekk ut kontakten. 

 

3. Rengjør enheten. 
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7.  Sprengskisse XDH50 
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Nr. Beskrivelse  Nr. Beskrivelse 

1 Bakre deksel  29 Holdeplate 2 for elektrisk varmer 

2 Deksel  30 Føring for temperaturføler 

3 Håndtak  31 Føring og klips for temperaturføler 

4 Luftstyring  32 Temperaturføler for elektrisk varmer 

5 Ledningstilkobling  33 Fordamper og kondensator 

6 Holder for ledninger til vifte  34 Frontdeksel 

7 Viftefesteplate  35 Deksel for display 

8 Motorfeste  36 Display 

9 Viftemotor  37 Elektrisk varmer 

10 Vifteblad  38 Holdeplate 1 for elektrisk varmer 

11 Fordamperdeksel  39 Høyre sidedeksel 

12 Venstre sidedeksel  40 Klips for omgivelsestemperaturføler 

13 Deksel for elektronikkboks  41 Føler for omgivelsestemperatur 

14 Hovedkort  42 Toppdeksel for fordamper 

15 Trafo  43 Gassrør (Oppsamler) 

16 Tilkblingsterminal  44 Gassrør (Retur) 

17 Øvre og nedre ledningsklips  45 Sugeventil 

18 Feste for kondensator  46 Lavtrykksbryter 

19 Kondensator for kompressor  47 Gassrør (Utløp) 

20 Festebrett  48 Væskeseparator 

21 Elektronikkboks  49 Væskeseparator 

22 Holdedeksel for fordamper  50 Gassrør (Kondensator til kapillær) 

23 Kompressor  51 Filterrør 

24 Vannoppsamler  52 Gassrør (Gassutløp til kondensator) 

25 Hjul  53 Temperaturføler for gassutløp 

26 Bunnplate  54 Høytrykksbryter 

27 Luftedeksel  55 Temperaturføler for luftutkast 

28 Hjul  56 Klips for temperaturføler for luftutkast 
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8.  Egne notater 
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Bassengustyr AS 
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