
 

HYGROMAX® 95-K 
Montering, betjening og vedlikehold 

 

 
 

hmontko4 Versjon: 4 Side: 1 

Merk: 
Opplysningene i dette dokument er gitt etter beste skjønn, og bygger på erfaringer 
opparbeidet gjennom lang tid. Vi må allikevel gjøre oppmerksom på at denne 
anvisningen er å betrakte som en veiledning, og leverandøren skal ikke kunne 
holdes ansvarlig for mulige feil eller mangler ved dette dokument. Eventuelle 
følgeskader oppstått i forbindelse med bruk av denne anvisningen eller de leverte 
produktet(ene) er leverandøren uvedkommende.  
 

Montering: 
Fysisk plassering: 
Apparatet monteres opp på et hensiktsmessig sted i rommet, fortrinnsvis i nærheten 
av gjenstanden(e) som trenger ekstra tilførsel av luftfuktighet (orgel, altertavle o.l.). 
Luftfukteren bør videre plasseres slik at det ikke er bygningsdeler eller inventar i 
umiddelbar nærhet av utblåsningsåpningen. Modell 95-K har et horisontalt 
spredefelt. 
 
 Tilgang på vann, avløp og elektrisitet vil også spille inn ved valg av monteringssted. 
For å hindre overflomsskader er det viktig at luftfukteren får god forankring til 
underlaget. Innfestningen  foregår ved å montere sokkelen fast til underlaget med 
vinkeljern, patentbånd el. lign. NB! bor hull kun i selve sokkelen og i god avstand fra 
apparatets bunn! På modell 95-K med treforblending kan innfestningen eventuelt 
skje i nedre del av selve trepanelet. 
 
Røropplegg: 
Apparatet trenger tilførsel fra vannledningsnettet. (Det er mulig og etterfylle 
apparatet manuelt, men vi anbefaler å koble det opp til vannledningsnettet for 
automatisk etterfylling). Vanntilførselen skal kobles til apparatets flottør-ventil, via et 
passende rørbend. Vi anbefaler bruk av den medfølgende overgangsnippelen, 
eventuelt kan en annen passende metallnippel brukes. Videre skal det monteres inn 
en stengeventil for vanntilførselen i nærheten av apparatet.  
 

Arbeidstrykket til flottørventilen er 1-6 Kg/cm2 (bar), slik at det må settes inn en 
reduksjonsventil hvis vanntrykket i ledningsnettet kan overstige 6 bar. Settes det inn 
en slik ventil anbefaler vi at den stilles inn på ca 4 bar. Vi anbefaler videre å montere 
inn ekstra overflomsikring i vanntilførselen ("slangesprekk sikring").  
 
For å sikre apparatet mot en eventuell feil i flottørventilen, er det montert inn en 
bunnventil med overløpsrør i bunnen av luftfukteren. Denne bunnventilen må 
forbindes med et avløpsrør som leder ned til sluk, avløp el.lign.  
 
Det er viktig å sørge for mothold til bunnventilen når avløpsrøret kobles til, dette for 
å hindre at tetninger til karet ødelegges. For å kunne gjøre spesialtilpasninger ute hos 
den enkelte kunde, er det ikke forhåndsboret hull i sokkelen på apparatet (modell 95-
O).  Ved montering av vann og avløpsrør er det viktig at røropplegget  får god klaring 
til eksisterende komponenter i luftfukteren (koblingsboks, ledninger,  apparatets 
bunn etc.).  Som en ekstra sikkerhet kan det eventuelt monteres inn en elektronisk 
lekkasjeføler med elektromagnetisk avstengningsventil. 
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Ledningsopplegg: 
Styretavla monteres på et egnet sted og forbindes til strømnettet via et fast 
ledningsopplegg. Det er nødvendig med tilførsel av 1-fase 230V AC 10A  med 
jordleder (kobles til terminal 1 og +J).  Det må også strekkes et fast  ledningsopplegg 
med jordleder mellom apparatet og den medfølgende hygrostaten - bruk terminal 3 
og 4+J. Hygrostaten monteres i nærheten av gjenstanden(e) som skal beskyttes,  som 
oftest på vegg eller søyle og monteres 1,5 - 2 meters over gulvet. Det er viktig at 
hygrostaten ikke monteres i luftfukterens utblåsningssone. Hygrostaten må heller 
ikke monteres over ovner, radiatorer  ol. og helst ikke på yttervegg. 
 
Terminal 5, 6, 7, 8 + J på kontrolltavla forbindes til korresponderende terminaler på 
luftfukteren  via en  4+J 1,5mm kabel. Se for øvrig koblingsskjemaet som ligger 
vedlagt apparatet. Det skal videre brukes godkjente ledningsgjennomføringer i 
kontrolltavla og luftfukteren. 
 
Igangkjøring: 
Vannkrana åpnes, og man kontrollerer at apparatet fylles med vann. Flottøren 
justeres om nødvendig (justeres opp eller ned ved å klemme inn braketten på 
styrearmen), slik at vannet står ca 2-3 cm under  kanten på overløpsrøret når 
flottørventilen har stengt.  Sjekk at vannet strømmer fritt ut av bunnventilen uten 
lekkasjer, ved å skru ut overløpsrøret. Overløpsrøret settes på igjen, og alle rør og 
slangeforbindelser kontrolleres for lekkasjer. Kontroller spesielt at det ikke 
forekommer lekkasjer på undersiden av apparatet. 
 
Sett på lokket og prøvekjør alle funksjonene på luftfukteren. La apparatet gå en stund 
og kontroller nok en gang at det ikke forekommer lekkasjer. Varmeelementet i karet 
er stilt inn på mellom 35 og 40 ºC og skal bare etterjusteres hvis temperaturen i 
vannet avviker fra dette. 
 

Betjening: 
I kontrollskapet  finnes hovedbryter, bryter for varmeelementet, samt en 
flertrinnsbryter for vifte. Varmeelementet skal normalt stå på (kjøres apparatet på 
varme sommerdager oppnås det imidlertid en svalende effekt ved å ha elementet 
avskrudd). Hovedbryteren skal stå på for normalt drift.  Viften stilles inn etter behov 
(kan stå på fult i de periodene det ikke er folk til stedet - reguleres ned når det er 
aktivitet i rommet).  
 
Apparatet er utstyrt med en hygrostat som regulerer luftfukteren automatisk. Vi 
anbefaler å stille denne inn på ca 50-55 % relativ fuktighet (RF). Det er viktig å merke 
seg at apparatet kun vil slå seg på om rommets relative fuktighet er mindre enn 
innstilt verdi på hygrostaten. 
 

 Vedlikehold: 
Da apparatet baserer seg på omluft, vil rommets egen luft sirkulere gjennom 
apparatets filtre. Støv og andre partikler som ellers ville ha lagt seg på gjenstander i 
lokalet vil i stedet samle seg i filtrene og vannkaret for øvrig. Kalk og andre partikler 
som måtte komme fra vannledningsnettet vil også kunne føre til avleiringer i 
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apparatet.  For at luftfukteren skal ha optimal virkningsgrad anbefaler vi derfor 
rengjøring av apparatet ca hver 8 uke i driftssesongen.  Av samme grunn bør også 
filtrene byttes ut 1-2 ganger om året avhengig av den lokale luft og vannkvaliteten. 
 

Folkehelseinstituttet anbefaler desinfisering: 
 

 Umiddelbart før innretningen settes i drift for første gang 

 Minst hver 6. mnd når innretningen er i bruk 

 Dersom innretningen har vært ute av bruk i mer enn en mnd. 

 Dersom rutinemessig internt ettersyn viser at det er nødvendig 

 Dersom innretningen eller deler av den har vært vesentlig endret eller er åpnet for 
vedlikeholdsformål på en slik måte at risiko for smitte har forekommet eller kan inntreffe 

 Under eller etter utbrudd eller mistanke om utbrudd av legionellose i innretningens 
mulige spredningsområde. 

 

Følgende prosedyre følges ved rengjøring av apparatet: 
 
1. Skru av hovedbryteren til apparatet og steng vanntilførselen. 
2. Løft opp filtrene og la vannet renne av 
3. Tøm vannkaret ved enten å øse dette tomt, eller å skru ut overløpsrøret i 

bunnen apparatet.  
4. Rengjør karet for smuss og avleiringer. Pass på at ikke større partikler og 

avleiringer trekkes ned i avløpet, da dette kan tette røret. 
5. Er avløpsrøret tett er det viktig å stake dette opp.   
6. Rensk opp i vannrennen(e) på filterkassetten(e), og stikk opp hullene i disse etter 

behov. 
7. Om vannslangen(e) er tilstoppet av smuss løsnes de og stakes opp med f.eks. en 

liten flaskekost. Stuss(ene). 
8. Det sølvgrå dekselet til vannpumpa løsnes forsiktig, og filteret som sitter inne i 

dette rengjøres. Pumpehuset rengjøres etter behov. 
9. Sett tilbake overavløpsrøret, og hell en bøtte med varmt vann i fekteren. Bruk et 

vaskemiddel, gjerne kraftvask el. Lign. Vask ordentlig med svamp og børste. 
(toalett- eller oppvaskbørste). Skrubb rent! Er det kalkavleiringer på 
varmeelementet, fjernes dette med en stålbørste så det ikke brenner fast. 

10. Tøm fekteren og skyll den ordentlig med rent vann. 
11. Sett tilbake vannrenner og slanger (ikke filter), sett på vannet og fyll opp. Fyll så 

kloring i vannet, ca. ¼ liter til 10 l vann. Dvs. ca. ½ liter til fekteren. 
(Myndighetene anbefaler 20 mg klor pr. liter vann). Start så fekteren og la den gå 
i ca. 4 timer. Viften skal være avslått eller gå på minste hastighet pga. lukten som 
oppstår. 

12. Stopp fekteren og steng av vannet, tøm fekteren for klorvann og gjør ordentlig 
rent og fyll så på med rent vann og kjør gjennom systemet til all klorlukt 
forsvinner. Det er mulig vannet må byttes flere ganger. 

13. Sett inn nye filter (merk at disse skal stå med splitten opp) og start det hele som 
vanlig. 

14. Monter sammen alle komponenter og sjekk at alle rør og slangeforbindelser er 
tette 
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Pga. lukten som oppstår bør denne rengjøringen gjøres i god tid før kirken skal brukes neste gang. 
 

Overnevnte rengjøring bør foretas 2 ganger. Pr. år. Hvis fekteren stenges i sommerhalvåret, skal 
fekteren tømmes og filtrene tas ut. Så rengjøres. 

 

Viktig! 
Filter til Hygromax 95-K  
 

Skift av filter skal kun gjøres etter at HYGROMAX 95 K er forskriftsmessig rengjort.  
 

 Dersom deres HYGROMAX 95 K ikke er i bruk i sommerhalvåret, anbefaler vi rengjøring 
før apparatet  settes ut av drift.  

 Sett ikke inn nye filter i deres apparat før apparatet settes tilbake i drift – dette for å 
hindre at støv o.l. skal få samle seg, og redusere effekten av HYGROMAX 95 K. 

 Ubrukte filter bør pakkes inn i for eksempel plast - for ikke å samle støv. 

 Filter til HYGROMAX 95 K skal IKKE vaskes. Pga mulig bakterievekst anbefaler vi skifte av 
filter minimum 1 gang i året. 

 
Lykke til med Deres HYGROMAX®  luftfukter.  Følges vedlikeholdsforskriftene vil 
apparatet  fungere tilfredsstillende i mange år.  Har De noen spørsmål angående 
driften eller vedlikeholdet av dette apparatet?  Ta kontakt med: 
 
 
Teknisk Import AS 
Olav Nygardsveg 55 
0688 Oslo 
 
Telefon:  90 94 93 43 
Telefaks: 21 38 46 30 
E-post: post@tekniskimport.no 

 


