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Begrensning 
Temaet for denne bruksanvisningen er luftrenserene/luftfukterene Defensor PH28 og PH28A. 
De ulike tilbehør er kun beskrevet der dette er nødvendig for forsvarlig drift av utstyret. Ytterlig infor-
masjon om tilbehør kan skaffes i de respektive instruksjonene. 

Denne bruksanvisningen er begrenset til installasjon, igangkjøring, drift, service og feilsøking av 
luftrenseren/luftfukteren type Defensor PH28/PH28A og ment for autorisert personell som er 
tilstrekkelig	kvalifisert	for	dette.

Driftsveiledningen er supplert av ulike separate elementer av dokumentasjon (f. Eks manualer for 
tilbehør). Om nødvendig er hensiktsmessige kryssreferanser gjort til disse publikasjonene i drifts-
veiledningen. 

1 Introduksjon

Takk for at du har kjøpt en luftrenser/luftfukter type Defensor PH28 eller PH28A.

Luftrenser/luftfukter type Defensor PH28/PH28A inkorporerer de seneste tekniske fremskritt og møter 
alle kjente sikkerhetsstandarder. Likevel kan feil bruk av Defensor PH28/PH28A resultere i fare for 
brukeren eller tredjeparter og/eller materielle skader.

For å sikre en trygg, forsvarlig og økonomisk drift av luftrenseren/luftfukteren Defensor PH28/PH28A, 
vennligst	les	og	overhold	all	informasjon	og	sikkerhetsinstruksjoner	som	finnes	i	denne	brukervei-
ledningen samt instruksjonene gitt i manualene som brukes i luftfuktersystemet.  

Hvis du har spørsmål som ikke er besvart eller som er utilstrekkelig besvart i denne brukerveilednin-
gen, vennligst kontakt din Defensor leverandør. De vil med glede hjelpe deg.

1.2 Merknader til brukerveiledningen 

1.1 I Begynnelsen 
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Symboler brukt i denne manualen:

FORSIKTIG!
Ordet “FORSIKTIG” utpeker merknader i denne driftsveiledningen som, hvis ignorert, kan forårsake 
skade og/eller funksjonsfeil på enheten eller andre materielle verdier.

 ADVARSEL!
Ordet “ADVARSEL” brukt sammen med forsiktighets-symbolet angir sikkerhets og fare-merknader 
i denne driftsveiledningen som, hvis ignorert, kan medføre personskade.

 FARE!
Ordet “FARE”” brukt sammen med forsiktighets-symbolet angir sikkerhets og fare-merknader i 
denne driftsveiledningen som, hvis ignorert, kan medføre alvorlig skade eller til og med død.

Oppbevaring
Vennligst oppbevar denne driftsveiledningen på et trygt sted, der den er lett tilgjengelig. Hvis utstyret 
bytter eier, skal dokumentasjonen overføres til den nye operatøren. 

Dersom dokumentasjonen blir forlagt, vennligst kontakt din Defensor leverandør. 

Språk
Denne brukermanualen er tilgjengelig i forskjellige språk. Vennligst kontakt din Defensor-leverandør 
for informasjon.

Opphavsrett 
Denne driftsveiledningen er beskyttet av loven om opphavsrett. Videreføring og reproduksjon av 
denne manualen (eller deler av den) samt utnytting og formidling av innholdet er forbudt uten skriftlig 
tillatelse fra produsenten. Brudd på opphavsretten er underlagt rettslig påtale og erstatning vil kreves.  

Produsenten forbeholder seg retten til å utnytte kommersielle patentrettigheter.
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2 For din egen sikkerhet

Generelt 
Enhver person som anvender Defensor PH28/PH28A må ha lest og forstått driftsveiledningen før 
vedkommende benytter seg av produktet. 
Å kjenne til og forstå innholdet i denne driftsveiledningen er et grunnleggende krav for å beskytte 
personell mot enhver form for fare, for å hindre feil bruk, og for å bruke enheten trykt og riktig.

Alle ideogrammer, skilt og markeringer på enheten må observeres og holdes i lesbar tilstand.

Kvalifikasjon	av	personell	
Alle handlinger som er beskrevet i denne bruksanvisningen (installasjon, drift, vedlikehold, osv.) må 
kun utføres av godt	trente	og	tilstrekkelig	kvalifisert	personell	godkjent	av	eieren.
For sikkerhets- og garanti relaterte årsaker må eventuelle tiltak utenfor rammen av denne manualen 
utføres	kun	av	kvalifisert	personell	autorisert	av	din	Defensor-leverandør.

Det forutsettes at alle personer som arbeider med Defensor PH28/PH28A er kjent med og overholder 
gjeldende regelverk for sikkerhet og for å unngå personskader. 
Denne enheten kan ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller personer med manglende erfaring og/eller kunnskap, med mindre de er under 
oppsikt	av	person	som	er	ansvarlig	for	deres	sikkerhet,	eller	de	fikk	instruksjoner	om	hvordan	de	
betjener enheten. 
Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. 

Tiltenkt bruk 
luftrenseren/luftfukteren type Defensor PH28/PH28A er ment utelukkende for luftrensing og luftfuk-
ting innenfor de angitte driftsbetingelser (se	kapittel	9	“Produktspesifikasjoner”).	Enhver	annen	
type bruk uten skriftlig samtykke fra produsenten er regnet som ikke i samsvar med formålet og kan 
føre til at Defensor PH28/PH28A blir skadet.
Drift av utstyret etter dens formål forutsetter at all informasjon i disse instruksene er lest (spesielt 
sikkerhetsinstruksene).



7

Farer som kan oppstå fra enheten

 FARE! Elektrisk fare!
Defensor PH28/PH28A er elektrisk drevet. Man kan komme i kontakt med strømførende de-
ler når enheten er åpen. Berøring av spenningsførende deler kan forårsake alvorlig skade 
eller fare for liv.
Forebygging: Før du utfører noe arbeid, sett Defensor PH28/PH28A ut av drift (slå av enheten, 
koble den fra strømnettet, steng av vannforsyningen) og sikre enheten mot utilsiktet oppstart.

 ADVARSEL!
Dårlig vedlikeholdte luftfuktere kan være helsefarlige. Hvis Defensor PH28/PH28A er util-
strekkelig	 vedlikeholdt,	 kan	 skadelige	 bakterier	 bygge	 seg	 opp	 i	 vannet	 og	 filteret	 kan	
påvirke luften. 
Forebygging: Defensor PH28/PH28A må rengjøres med jevne mellomrom i henhold til kapittel 6 
”Vedlikehold”.	Rengjøringen	skal	utføres	riktig,	og	fordampermatten	samt	filtrene	må	skiftes	etter	
den angitte levetiden.

Håndtering av strømkabelen
Behandle strømkabelen med forsiktighet: hold den unna skarpe kanter, ikke klem den og ikke belast 
den. 

Ta aldri ut støpselet ved å trekke i strømkabelen. Sørg for at hendene er tørre når du trekker støp-
selet ut av stikkontakten. 

Legg strømkabelen slik at ingen kan snuble i den.

Koble strømkabelen til en jordet stikkontakt. Enhver skjøteledning som benyttes må også være jordet.

Oppførsel ved fare
Dersom det er mistanke om at sikker drift ikke lenger er mulig, bør Defensor PH28/PH28A umid-
delbart kobles fra strømnettet (koble fra strømkabelen) og sikres mot utilsiktet oppstart. Dette 
kan være tilfelle under følgende omstendigheter:
– Hvis Defensor PH28/PH28A er skadet
– Hvis Defensor PH28/PH28A ikke lenger fungerer riktig 
– Hvis tilkoblinger og/eller rør ikke er forseglet 
– Hvis strømkabelen er skadet

Alle personer som arbeider med Defensor PH28/PH28A må rapportere eventuelle endringer til den 
enhet som kan påvirke sikkerheten til eieren uten forsinkelse.

Forbudte	modifikasjoner	til	enheten
Ingen	modifikasjoner	må	foretas på Defensor PH28/PH28A uten skriftlig samtykke fra produsenten. 

For utskifting av defekte komponenter bruk utelukkende originalt tilbehør og reservedeler tilgjengelig 
fra din Defensor-leverandør. 
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3 Produktoversikt 

3.1 Enhet-versjoner 

The Defensor PH28/PH28A luftrenser/luftfukter er tilgjengelig i to forskjellige versjoner:

– PH28: versjon med integrert vanntank

– PH28A: versjon med innløpsventil for tilkobling til nettvannsystemet 

Begge	versjonene	er	utstyrt	med	et	grovt	støvfilter	og	 fordampermatte	 for	å	bruke	enheten	som	
luftfukter (drift om vinteren).

	 1	 Luftdeflektor
 2 Radialvifte 
 3 Roterende befuktingstrommel
 4 Fordamper matte
 5 Bunnkar 
	 6	 Grovt	støvfilter	(Tillegg:	Quattro	filter)
 7 Rist Luftinntak 
 8 Styrepanel med display 

3.2 Beskrivelse av enheten

PH28

 9 Beskyttelsesdeksel med vanntank 
	10	 Typeskilt	
 11 Sølv elektroder for ionisering
	12	 Sikkerhetsflotør
 13 Nivåbryter
 14 Sikring
 15 Hoved kabel 3 leder

1

4

2

3

8

7
6
5

11

13
14

15

12

910
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	 1	 Luftdeflektor
 2 Radialvifte
 3 Roterende befuktingstrommel
 4 Fordamper matte
 5 Bunnkar
	 6	 Grovt	støvfilter	(Tillegg:	Quattro	filter)
 7 Rist Luftinntak
 8 Styrepanel med display
 9 Beskyttelsesdeksel

	10	 Typeskilt
 11 Sølv elektroder for ionisering
	12	 Sikkerhetsflotør
 13 Nivåbryter
 14 Sikring
 15 Hoved kabel 3 leder  
 16 Inntaksventil 
	17	 Vannfilter
 18 Anslutning for vanntilførsel 

PH28A

3.3 Betjeningspanel

 1 LC display
 2 <Menu> knapp
 3 Pil taster

 4 Feilindikator
 5 <On/Off> bryter (På/Av)
 6 <OK> bryter

PH28

1

2
3

4
5
6

1

4

2

3

8

7
6
5

11

13
14

15

12

16

17

910

18
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Condair AG, CH-8808 Pfäffikon
Type: PH28A Serial: XXXXXXX 07.11
Voltage: 220...240VAC / 50...60 Hz Power: max. 128 W
Water pressure: 0.5...6 bar Color code: NCS S 0300-N

Made in Switzerland

Funksjonsbeskrivelse
Viften	(1)	tar	inn	luft	fra	begge	sider	via	det	grove	støvfilteret	(2)	eller	Quattro	filteret.	Etter	å	ha	pas-
sert befuktingstrommelen, ledes den rensede luften til uttaksgitteret (5) og fordelt i rommet. 

Enheten måler kontinuerlig luftfuktigheten i rommet med den integrerte fuktighetssensoren og sam-
menligner	den	med	den	bestemte	fuktighetsverdien.	Dersom	den	faktiske	verdien	(f.	eks	40	%	RH)	er	
under	referanseverdien	(f.	eks	45%	RH),	begynner	fuktighetstrommelen	(3)	å	rotere.	Fuktighetsmat-
ten dyppes ned i bunnkaret (4) og tar opp vann. Luften som passerer gjennom fuktighetstrommelen 
absorberer fuktigheten. 
Det	grove	støvfilteret	tilbakeholder	støvpartikler	opp	til	100	µm.	Dersom	Defensor	PH28/PH28A	er	
utstyrt	med	et	Quattro-filter	kan	dette	fange	opp	støvpartikler	opp	til	0.1	µm.	I	tillegg	fjerner	det	aktive	
kull-laget	i	Quattro-filteret	ubehagelig	lukt.

Vannivået i bunnkaret overvåkes av vannreguleringsventilen i vanntanken (Defensor PH28) eller av 
den nivåkontrollerte innløpsventilen. (Defensor PH28A).

To ioniserings-elektroder av sølv hindrer dannelse av slim og mikroorganismer i bunnkaret og på 
fuktighetstrommelen. Ioniserings elektrodene aktiveres så snart Defensor PH28/PH28A slås på.

3.5 Funksjonsbeskrivelse/Driftsmåter 

3.4	 Identifikasjon	av	enheten

Identifiseringen	av	enheten	finnes	på	typeskiltet	(for	plasseringen	av	typeskiltet	se	enhetens	oversikt):

Typebetegnelse Serienummer Måned/Nummer

Enhetens spenning

Tillatt vanntrykk (kun PH28A)

Felt	med	sertifiseringssymboler

Strømforbruk

5

1

4

3

2

Fargekode
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Driftsmodi 
The Defensor PH28/PH28A kan opereres i følgende driftsmoduser:

– Drift som luftfukter 
I luftfukter-modus er det kun ventilatoren og fuktighetstrommelen som kjører, hvis den faktiske 
fuktighetsverdien er under den satte referanseverdien.
Notat: Dersom den faktiske fuktighetsverdien holder seg under referanseverdien over en lengre 
periode må viften skrus til et høyere nivå. 

– Drift som luftrenser (uten fukting)
I denne driftsmodusen kjører viften konstant. Fuktighetstrommelen er slått av.

– Drift som luftfukter/luftrenser (Kombinert modus)
I denne driftsmodusen kjører viften konstant. Fuktighetstrommelen starter kun dersom den faktiske 
fuktighetsverdien er under den satte referanseverdien. 

3.6 Alternativer

Defensor PH28 Defensor PH28A

Radio-fuktighetssensor
Radio-fuktighetssensoren kan brukes i stedet for den 
integrerte fuktighetssensoren. Radio-fuktighetssensorens 
maksimale rekkevidde i et åpent rom er 25 m. 
Notat: Radio-fuktighetssensoren og mottaksbrettet må kun 
installeres	og	konfigureres	av	en	service-tekniker	fra	din	
Defensor-representant.

• •
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Luftrenseren/luftfukteren	type	Defensor	PH28/PH28A	leveres	i	en	pappeske	(B:	900	mm	x	H:	820	
mm	D:	490	mm,	transportvekt:	49	kg),	klar	til	bruk.	Standardleveringen inkluderer:
– Luftrenser/Luftfukter type Defensor PH28 eller PH28A,	utstyrt	med	et	filtersett	type	“Vinter”	

(grovt	støvfilter	og	fordamper-matte)	og	alternativene	som	bestilt.
– Fyllingslange, omtrent 1,2 m (kun PH28)
– Driftsinstruksjoner (dette dokumentet)

Det bestilte tilbehøret med driftsinstruksjonene ifølge kapittel 3.7 er pakket separat. 

3.7 Tilbehør

Defensor PH28 Defensor PH28A

Filtersett “Vinter” (optimalisert for luftfukting)
Filtersett for drift av enheten under vintersesongen. Settet 
består av:
– Fordamper-matte
–	Grovt	støvfilter

• •

Filtersett “Sommer” (optimalisert for luftrensing)
Filtersett for drift av enheten under sommersesongen. 
Settet består av:
– Aktivisert karbon fordamper-matte
–	Quattro	filter

• •

Filterventil “Z261”
Filterventilen brukes som en stengeventil i vannforsyningen 
(kun PH28A) 

•

3.8 Standard levering
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4.1 Utpakking av enheten og kontrollere leveringen

Utpakking av enheten
Åpne innpakkingen og ta ut enheten og tilbehøret. Kontroller at leveringen er komplett (standard 
levering, se kapittel 3.8). Vennligst kontakt din Defensor leverandør i tilfelle noe mangler, de vil gla-
delig sende deg den manglende delen uten forsinkelse. 

Vennligst sjekk utstyret for skade. Vennligst rapporter eventuelle skader til din Defensor leverandør 
og til kurerer, etter behov.

Emballasje 
Den originale emballasjen til Defensor PH28/PH28A er designet for optimal sikkerhet under transport. 
Vennligst behold originalemballasjen i tilfelle du vil behøve å returnere enheten. 

I tilfelle du ønsker å kaste emballasjen, vennligst overhold lokale reguleringer i henhold til fjerning 
av avfall. Kast aldri emballasjen i naturen. 

4 Igangkjøring

4.2 Transport/oppbevaring av enheten 

Transport
Defensor	PH28/PH28A	er	utstyrt	med	integrerte	hjul	for	lettere	forflytting.	Hvis	du	må	løfte	enheten	
for	å	flytte	på	den,	spør	en	annen	person	om	hjelp	(vekten	av	en	tom	enhet:	43	kg).	

FORSIKTIG!
For å hindre at vannet renner ut, forsikre deg om at vanntanken og bunnkaret er tomme før du 
flytter	enheten.	

Oppbevaring
Oppbevar enheten i et beskyttet område som møter følgende krav: 

–	 romtemperatur:	1	...	40	°C
–	 romfuktighet:	10	...	75	%rH
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4.3 Velg plassering 

Vennligst observer følgende notater for korrekt plassering av Defensor PH28/PH28A:

–	 Plasser	enheten	på	en	solid	horisontal	overflate,	hvis	mulig	frittstående	og	lett	tilgjengelig	(observer	
minimale avstander). 

– En stikkontakt bør lokaliseres i nærhet av enheten. 

– For å forsikre at all luften resirkuleres, skal du ikke plassere enheten i avgrensede områder, kor-
ridorer, bak gardiner, etc. 

– Ikke plasser noen objekter på enheten (redusert ytelse).

– Kontinuerlig eksponering for direkte sollys er skadelig for enheten og kan påvirke funksjonen til 
den integrerte fuktighetssensoren. Utsett derfor ikke enheten for kontinuerlig sollys.

– Enheten må ikke installeres i farlige omgivelse eller i rom hvor vannsprut kan forekomme.

min. 100 mm

min. 150 mm

m
in

. 1
50

 m
m

min. 400 mm
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–	 Installer	luftdeflektor-ristene	på	enheten	slik	at	den	fuktige	luften	kan	passere	uhindret	og	sørg	for	
at	luftstrømmen	ikke	er	rettet	mot	hindringer	(søyler,	møbler,	osv.)	eller	kalde	yttervegger	(risiko	
for	kondens).

4.4 Koble til vannforsyning (kun PH28A) 

Vannforsyningen	må	tilkobles	enheten	av	en	kvalifisert	spesialist	i	henhold	til	illustrasjonen	under.	
Illustrasjonsdataen	må	opprettholdes.	Installasjon	av	en	stengeventil	ved	siden	av	PH28A	er	obliga-
torisk.	Legg	tilkoblingsslangen	slik	at	ingen	snubler	i	den.

 ADVARSEL!
For	vanninstallasjon	må	enheten	kobles	fra	strømmen	(dra	plukken	ut	av	kontakten)	og	sikres	mot	
utilsiktet	gjeninnkobling.

Viktig! De lokale forskriftene	angående	tilkoblingen	av	enhetene	til	nettvannsystemer	må	overholdes.

Nett	vann	uten	tilsettingsstoffer:
–	 Tillatt	vanntrykk:	0.5...6.0	bar
–	 Tillatt	vanntemperatur:	5...40	°C

Filter	ventil	(tilbehør	“Z261”)		

Vann-kontakt	G	3/4”	(innv.	gjenge)
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4.5 Gjør enheten klar til drift 

Gjør	følgende	for	å	gjøre	enheten	klar	til	drift:
•	 PH28:	fyll	vanntanken	(se	kapittel	5.1)

PH28A:	åpne	avstengingsventilen	i	vanntilførselen.
•	 Koble	enheten	til	strømmen.

FORSIKTIG!
Forsikre	deg	om	at	den	nødvendige	forsyningsspenningen	(se	typeskilt)	matcher	den	lokale	
nettspenningen.	Hvis	ikke,	ikke	koble	Defensor	PH28/PH28A	til	strømmen!

FORSIKTIG!
	Defensor	PH28/PH28A	må kun kobles til et jordet strømnett.	Aldri	koble	enheten	til	en	stik-
kontakt	uten	beskyttende	jording.	

Defensor	PH28/PH28A	er	nå	klar	til	drift.	Det	neste	kapittelet	gir	detaljert	informasjon	om	driften	av	
enheten.
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5 Drift

5.1 Fylle vanntanken PH28 

1

4

2

5

3

6

Skru av Defensor PH28 og koble 
enheten fra strømnettet (trekk støp-
selet ut av stikkontakten).

Trykk på håndtaket og vipp ut 
vanntank-vognen.

Trekk ut håndtaket på vognen og 
dra denne ut fra enheten 
FORSIKTIG! For å unngå vann-
skade, fjern eventuelt vannsøl på 
gulv og på enhetens komponenter. 

Legg ned vanntanken, fjern korken 
og fyll tanken med vann ved hjelp 
av den medfølgende slangen. Ikke 
bruk tilsetningsstoffer. Sett på 
korken igjen. 
Viktig! Skru korken til den stopper! 

FORSIKTIG! For å unngå vann-
skade, fjern eventuelt vannsøl på 
vanntank-vognen.

Skyv vanntank-vognen inn i enhe-
ten til den stopper. 

Trykk låsmekanismen til håndtaket 
på begge sider av vognen og hånd-
taket glir ned. Vipp opp vanntank-
vognen til den låses. Vannet renner 
nå inn i bunnkaret. 
Viktig! Etter du har reinstallert 
vanntank-vognen vent ved en-
heten til fyllings-lyden stopper. 
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5.2 Slå enheten av og på

Slå enheten på 
•	 Trykk	på	<On/Off> knappen.

Enheten laster innstillingene som var aktive sist gang den ble slått av. Når den er ferdig kommer 
drifts displayet til syne. Drifts-displayets utseende varierer ut i fra om Defensor PH28/PH28A 
er i “Normal driftsmodus” eller i “Program modus”.

Normal driftsmodus Program modus

Status fuktighetssensor (aktiv=^)

Faktisk fuktighetsverdi i %rH
Note: Den faktiske fuktighetsverdien er alltid 
synlig (selv i luftrense-modus) og oppdateres 
hvert 5 sekund. 

Driftsmodus
H: luftfukting
P: Luftrensing (uten fukting)
C: Kombinert modus (luftrensing/luftfukting)

Vifte-hastighet 
1, 2, 3, 4 eller A1, A2, A3, A4

^Act  38%rH  HA3 

 Set  45%rH

^Act  38%rH  HA3

 Fr 12:28

Dag i uken
Format: “Mo”, “Tu”, “We”, “Th”, “Fr”, “Sa”, “Su”
(kun synlig i program modus)

Time
Format “tt:mm”
(kun synlig i program modus)

Sett fuktighetsnivå

Viften starter i alle driftsmodi med forsinkelse på omtrent 1 minutt. Før viften starter blinker driftsmo-
dusen og vifte-hastigheten. 

Hvis en advarsel eller feilmelding vises etter du har skrudd på enheten, vennligst observer notatene 
i kapittel 7.

Slå enheten av 
•	 Trykk	på	<On/Off> knappen.

De aktive innstillingene vil lagres når enheten slås av.
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Timer

On

Time

Mo 12:00

Monday 1

18:00 45%rH HA3

Monday 2

--:-- 45%rH HA0

Sunday 1

--:-- 45%rH HA0

Sunday 2

22:00 45%rH HA0

^Act  38%rH  HA3 

 Set  45%rH

Set value

42%rH

Fan power

Auto1

Operating mode

Humidify

Buzzer

On

Timer

Adjust

Language

english

5.3 Oversikt over meny 

Følgende diagram viser oversikten over menyen til Defensor PH28/PH28A. Etter du har skrudd på, 
er enheten på brukernivå. 

Brukernivå Timer-nivå
På brukernivå kan du definere	innstillingene	
for normal driftsmodus (se kapittel 5.4). 

På timer-nivå kan du definere	og	aktivere	
program modus (se kapittel 5.5).
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5.4 Enhetsinnstillinger (normal driftsmodus)

5.4.1 Sette den ønskede fuktighetsverdien 

endre

bekreft

kansellere

Merk:	Referanseverdien	kan	kun	modifiseres	hvis	program	modus	er	deaktivert.	(se	kapittel	5.5).

Driftsområde:	 30...90	%rH

Fabrikkinnstilling:	 45	%rH

Notat	om	stilling:	 Den	optimale	verdiene	varierer	basert	på	flere	faktorer.	For	leiligheter	anbefaler	
vi	en	verdi	på	40	–	45	%rH.

Notat: Etter igangkjøring eller utbytting av fordamper-matten vil kapasiteten til Defensor PH28/PH28A 
være noe redusert. Grunnen til dette er at fordamper matten trenger noen dager for å bli gjennom-
trukket med vann. Maksimal kapasitet vil være tilgjengelig etter omtrent en uke. 
Etter dette vil kapasiteten avhenge av omgivelsestemperaturen.

30...90	%rH

Standard drifts-display

(se kapittel 5.4.2)

Set value

45%rH
Set value

New Value

Set value

Old Value

Set value

45%rH
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Notat: Vifte-hastigheten kan kun endres hvis program modus er deaktivert (se kapittel 5.5).

Tilgjengelige innstillinger: 1, 2, 3, 4 eller Auto1, Auto2, Auto3, Auto4

Driftsmodus Vifte-hastighet Oppførsel

“H” (Befukting) Auto 1 Kjører med vifte-hastighet 1

Auto 2 Bytter automatisk mellom 
vifte-hastighet 1..2

Auto 3 Bytter automatisk mellom 
vifte-hastighet 1..3

Auto 4 Bytter automatisk mellom 
vifte-hastighet 1..4

“P” (Luftrensing)
“C” (Kombinert modus)

1 Kjører med vifte-hastighet 1

2 Kjører med vifte-hastighet 2

3 Kjører med vifte-hastighet 3

4 Kjører med vifte-hastighet 4

Fabrikkinnstilling: 1

Notat om innstilling: Vifte-hastigheten som skal velges avhenger av driftsmodusen og størrelsen 
på	rommet.	Tabellen	under	er	laget	for	å	hjelpe	deg	å	finne	den	optimale	
vifte-hastigheten.

Vifte- 
hastighet

maks. Rom-volum i m3 for  
rensing (uten fukting)

maks. Rom-volum i m3 
for befukting

Luft-endringer per time

1 2 3 4

1 320 160 110 80 430

2 420 210 140 105 600

3 600 300 200 150 730

4 750 380 250 190 900

 Følgende resirkulasjonssykluser per time anbefales for luftrensing:

 – Normal luft: 1 – 2

 – Tungt forurenset luft (pollen, røyk, etc.): 3 – 4

5.4.2  Stille vifte-hastighet 

Fan power

Auto1
Fan power

New Value

Fan power

Old Value

Fan power

Auto1

(se kapittel 5.4.1)

(se kapittel 5.4.3)

endre

bekreft

kanseller
1...4 eller 

Auto1...Auto4 
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Buzzer

Off
Buzzer

New Value

Buzzer

Old Value

Buzzer

Off

5.4.4 Slå av og på alarmen 

(se kapittel 5.4.3)

(se kapittel 5.4.5)

endre

bekreft

kanseller
på eller av

Tilgjengelige innstillinger: På (alarm på) eller Av (alarm av)

Fabrikkinnstilling: Av

Notater om innstilling: Hvis alarmen gir et konstant signal er dette grunnet en feil med apparatet 
eller feil bruk av utstyret under drift.

Operating mode

Humidify
Operating mode

New Value

Operating mode

Old Value

Operating mode

Humidify

5.4.3 Velge driftsmodus 

(se kapittel 5.4.2)

 (se kapittel 5.4.4)

endre

bekreft 

kanseller
fuktighet, rensing,  

kombinasjons modus

Notat: Driftsmodus kan kun endres dersom program modus er deaktivert (se kapittel 5.5).

Tilgjengelige innstillinger: Fukting (luftfukting), Rensing (luftrensing uten fukting) og Kombinert modus 
(luftrensing med fukting) 

Fabrikkinnstillinger: Humidify

Merknad om innstilling Valget av driftsmodus avhenger av om Defensor PH28/PH28A skal brukes 
som luftfukter, som luftrenser uten befukting eller som renser med fukting. 
Hvis enheten skal opereres som luftrenser uten befukting bør bunnkaret 
og vanntanken tømmes. 
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Timer

On

Timer

Adjust

5.4.5 Innstilling av timer

(se kapittel 5.4.4)

(se kapittel 5.4.6)

Innstilling av timer 

Avslutte timer 

For detaljert informasjon angående innstillingene i timer-nivået se kapittel 5.5 “Drifts-programmer”.

5.4.6 Velge dialogspråk 

(se kapittel 5.4.5)

Standard driftsdisplay

endre

bekreft 

kanseller

German, English, French, 
Dutch, Italian, Polish

Tiljengelige innstillinger: Tysk (German), Engelsk (English), Fransk (French), Nederlandsk (Dutch), 
Italiensk (Italian), Polsk (Polish)

Fabrikkinnstilling:	 Spesifikt	for	land	

Notater om innstilling: Etter bekreftelse bytter enheten automatisk til  valgte dialogspråk.

Language

english
Language

New Value

Language

Old Value

Language

english
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5.5 Driftsprogrammer

Driften av Defensor PH28/PH28A kan kontrolleres via tilpassede drifts-programmer. Disse pro-
grammene gjør det mulig å operere enheten på et forhåndsbestemt tidspunkt med den bestemte 
drifts-modusen og vifte-hastigheten. Dette tilrettelegger Defensor PH28/PH28A til dine behov (f. Eks 
tilpasset til arbeidstiden)

Hvert program består av et start-tidspunkt (dag i uken og time), en referanse-fuktighetsverdi, 
drifts-modusen og den ønskede vifte-hastigheten. Det kan settes opp opptil 2 start-tidspunkt 
med individuelle programmer per dag. 
I program-modus vil det daværende programmet være aktivt til følgende program starter (på den 
samme dagen eller en annen dag).

Eksempel:

Program-innstillingene	og	aktivering	av	program-modus	finner	sted	på	”Timer-nivået”.	

5.5.1 Innstilling av timer

Timer-nivå kan nås gjennom bruker-nivå (se kapittel 5.4.5). På timer-nivå:
– du kan aktivere og deaktivere program modus (se kapittel 5.5.2)
– du kan stille inn dag og klokkeslett (se kapittel 5.5.3)
–	 du	kan	definere	de	individuelle	driftsprogrammene	med	starttidspunkt	(se	kapittel	5.5.4)
 

Note: Hvis ingen tast trykkes på timer-nivå innen en viss tid, returnerer enheten automatisk til stan-
dard drift.
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5.5.2 Aktivere/Deaktivere program modus 

Tilgjengelige innstillinger: På (program modus aktivert) eller Av (program modus deaktivert)

Fabrikkinnstilling: Av

Notat om innstilling: Hvis program modus er aktivert, opererer Defensor PH28/PH28A tidskon-
trollert med driftsprogrammene (se kapittel 4.3.4). Hvis ingen programmer 
eller	starttidspunkt	er	definert	opererer	enheten	med	innstillingene	til	normal	
driftsmodus. 

Timer

On
Timer

New Value

Timer

Old Value

Timer

On

(se kapittel 5.5.4)

endre

bekreft

(se kapittel 5.5.3)
kanseller

On/Off

5.5.3 Stille inn gjeldende klokkeslett 

(se kapittel 5.5.2)

(se kapittel 5.5.4)

endre

bekreft

kanseller

Tilgjengelige innstillinger: Dag (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su)

 Time (Format: tt)

 Minutt (Format: mm)

Fabrikkinnstilling: ---

Notater om innstilling: Gjeldende dag og gjeldende tid tjener som grunnlag for program modus. 
Hvis disse innstillingene ikke er korrekt innstilt vil program-timingen være 
feil. 

	 I	modifikasjonsmodus,	still	inn	dag,	gjeldende	time	og	gjeldende	minutt.	
Bekreft hver innstilling med <OK> tasten.

 Notat: Hvis Defensor PH28/PH28A har mistet tidsinnstillingene sine grun-
net strømbrudd, vil tidsindikasjonen (--:--) blinke på drifts-displayet.

Time

Mo 12:00
Time

New Value

Time

Old Value

Time

Mo 12:00

se merknad om  
Innstilling
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Monday 1

--.-- 45%rH HA0
Monday 1

New Value

Monday 1

Old Value

Monday 1

--.-- 45%rH HA0

Monday 2

--.-- 45%rH HA0

Sunday 2

--.-- 45%rH HA0

5.5.4 Stille inn starttidspunkt og driftsprogrammene 

Velg først den ønskede dagen eller starttidspuktet (Monday 1, Monday 2 ..... Sunday 1, Sunday 2), 
definer	deretter	driftsinnstillingene	som	skal	være	aktive	ved	starttidspunktet.	

Tilgjengelige innstillinger: Timer (Format: tt)

 Minutter (Format: mm)

	 Standard	fuktighetsverdi	i	%rH

 Driftsmodus (“H”: for luftfukting, “P”: for luftrensing (uten fukting) and “C”: 
for kombinert modus (rensing og fukting))

	 Vifte-hastighet	(0,	1,	2,	3,	4)

Fabrikkinnstilling:	 “–	–:–	–		45%rH		HA0”

Notater	om	innstiling:	 I	modifikasjonsmodus	still	inn	time,	minutt,	standard	fuktighetsverdi,	drifts-
modus og vifte-hastighet for valgte starttidspunkt. Bekreft hver innstilling 
med <OK> tasten.

 For å deaktivere et starttidspunkt (display: – – : – –) trykk begge pilene 
samtidig når time-feltet blinker. Bekreft med <OK> tasten. Gjenta denne 
prosessen med minuttfeltet. 

 For å skru av enheten på et bestemt tidspunkt, velg vifte-hastighet “0”.

 (se kapittel 5.5.3)

(se kapittel 5.5.2)

endre

bekreft

kanseller
se merknad om 

Innstilling
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5.6 Låse/låse opp tastaturet 

Tastaturet til Defensor PH28/PH28A kan låses for å forhindre uautorisert tilgang til de lagrede innstil-
lingene. 

•	 For	å	låse	tastaturet,	trykk	på	<Menu> tasten (ca. 4 sekunder) en 
melding vises i displayet. Tastaturet er nå låst. Hver gang du trykker 
en tast vil denne meldingen vises igjen. 

•	 For	å	låse	opp	tastaturet,	trykk	på	<Menu> tasten til (ca. 4 sekunder) 
meldingen “Key lock” forsvinner og driftsdisplayet vises.

Key lock

Set  50%rH

Act  30%rH  HA3

Set  50%rH
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6 Vedlikehold

6.1 Vedlikeholds-intervaller 

Defensor PH28/PH28A kan kun gi full ytelse for befukting og rensing hvis enheten rengjøres jevnlig 
og slitedelene erstattet. Vedlikeholds-intervallene avhenger mest av belastningen av omgivelsesluf-
ten, vannkvaliteten og driftstiden. 

Vennligst vurder intervallene for rengjøring og utbytting av de enkeltkomponentene i tabellen under 
som	omtrentlige	verdier.	Hvis	luften	i	rommet	er	tungt	forurenset	må	filtrene	renses/byttes	ut	oftere.	
Hvis vannet er svært hardt må delene som er i kontakt med vannet rengjøres oftere.

Hver 2-uke

Så snart en melding 
Warning 6

Filter change  dukker opp eller minst hver 6-måned

Notat: Hvis sølv ioniserings-elektrodene er brukt, vil slim samles i bunnkaret og på den roterende 
fuktighetstrommelen. Hvis dette er tilfelle, bytt ut sølv ioniserings-elektrodene.
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6.2 Vedlikeholdsarbeid

6.2.1 Demontering av enheten

Slå av Defensor PH28 og koble 
enheten fra strømnettet (trekk støp-
selet ut av stikk-kontakten). Kun 
Defensor PH28A: steng avsteng-
ningsventilen til vannforsyningen. 

Dra ut håndtaket og trekk vognen 
ut av enheten. 
FORSIKTIG! For å unngå vann-
skade, fjern alt vannsøl på gulv og 
på enhetens komponenter.

1

4

7

2

5

8

3

6

Trykk håndtaket og trekk ut vann-
tank-vognen. 

Dytt svivelplaten oppover. Fjern luftinntaksgitteret plassert på 
begge sider av enheten. 

Fjern	gitteret,	ta	så	ut	filter-matten.	

1.

2.

Ta forsiktig ut fuktighetstommelen 
sammen med bunnkaret. 
FORSIKTIG! For å unngå vann-
skade, fjern alt vannsøl på gulv og 
på enhetens komponenter.

Fjern gitteret og fordamper-matten 
fra fuktighetstrommelen (se illus-
trasjonen).
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Enhetskomponent Hva som skal rengjøres og hvordan 

Grunnkar, gitter,
Roterende fuktighetstrommel 

•	 Vask	deler	med	en	 lunken	såpeløsning	og	skyll	godt	
med vann. 

•	 Fjern	belegg	med	et	husholdnings-avkalkningsmiddel	
(Observer sikkerhetsnotater i kapittel 6.3). Rens til 
slutt delene godt med vann. 

Vanntank •	 Skyll	vanntanken	med	en	lunken	såpeløsning	og	rens	
godt med nettvann.

•	 Vask	skrukorken	med	en	lunken	såpeløsning	og	rens	
med nettvann. 

Fjern belegg med et husholdnings-avkalkningsmiddel (Les 
sikkerhetsnotater i kapittel 6.3). Rens til slutt delene godt 
med nettvann. 

Fordampingsmatte •	 Skyll	fordampingsmatten	grundig	med	lunkent	vann	uten	
tilsetningsstoffer. 

	 Notat:	Så	snart	meldingen	om	utbytting	av	filter	dukker	
opp på displayet (se feilmeldinger i 7) bytt ut fordam-
pingsmatten	sammen	med	de	grove	støvfiltrene	(Quattro	
filter).

Luftinntak- og utblåsningsrister •	 Rengjør	luftinntak/utblåsningsrister	på	begge	sider	med	
en støvsuger. 

6.2.2 Rengjøringsarbeid
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Enhetskomponent Hva som skal rengjøres og hvordan 

Grove	støvfiltrene	(Quattrofiltere) •	 Rengjør	de	grove	støvfiltrene	(Quattrofiltere)	på	innsiden	
med en støvsuger (laveste styrke). 

	 Notat:	Så	snart	meldingen	om	utbytting	av	filter	dukker	
opp på displayet (se feilmeldinger i 7) bytt ut grove støv-
filtrene	(Quattro	filter)	sammen	med	de	fordampingsmat-
ten.

FORSIKTIG! Forsikre	deg	om	at	filtrene	ikke	blir	våte.	Våte	
filtre	må	tørkes	før	de	settes	inn	igjen.

Vannfilter
(Kun PH28A)

•	 Ta	av	og	undersøk	vannfilteret.	Hvis	nødvendig	rengjør	
vannfilteret	med	en	børste,	deretter	rens	det	godt	med	
nettvann.	Sett	på	vannfilteret	igjen.	

Nivåbryter
Sikkerhetsbryter 
Sølvionerings-elektroder

•	 Forsiktig	 tørk	 av	 nivåbryteren,	 sikkerhetsbryteren	 og	
sølvionerings-elektroder med en fuktig klut. 
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6.3 Notater om rengjøringsmiddel 

Bruk kun rengjøringsmidler som nevnt i tabellen over. Bruken av desinfeksjonsmiddel er kun 
tillatt dersom de ikke etterlater seg noen rester av gift. I ethvert tilfelle må delene renses grundig 
med vann etter rengjøring.

 FARE!
Husholdnings-avkalkningsmiddel angriper slimhinner og huden. Beskytt øynene, hendene og luft-
veiene mot kontakt med middelet og dens damp (bruk hansker, briller og arbeid i et godt ventilert 
rom eller utendørs). 

FORSIKTIG!
Ikke bruk noen løsemidler, aromatiserte eller halogenerte hydrokarboner eller andre aggres-
sive substanser, de kan skade enhetens komponenter. 

Informasjonen og instruksjonene angående rengjøringsmiddel skal alltid observeres og tas hensyn til. 
Spesielt: Informasjon angående beskyttelse av personell, miljøvern og restriksjoner angående bruk.  
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6.4 Sette sammen enheten igjen

FORSIKTIG!
Før du skal sette sammen Defensor PH28 igjen, undersøk alle komponentene for potensiell skade. 
Ikke gjenbruk skadede deler men erstatt den før du setter sammen enheten igjen. 

Sett sammen enheten som følgende: 

1

4

2

5

3

6

Installer fordampermatten og gitter 
i fuktighetstrommelen.

Skyv fuktighetstrommelen (med det 
interne hjulet vendt bakover) sam-
men med bunnkaret inn i enheten. 

Plasser det grove	støvfilteret	med	
den blå siden vendt oppover 
(vendt mot midten når montert) el-
ler	Quattro	filteret	med	den	myke	
siden mot bunnen (vendt utover 
når montert) i luftinntaks-gitrene, 
monter så risten.

Monter luftinntaks-gitteret, tipp der-
etter svivel-platen ned.

Skyv vanntank-vognen inn i en-
heten. 

Trykk på låsmekanismen på hånd-
taket på begge sider av vognen 
(håndtaket skyves ned), tipp opp 
vognen til den låser seg. 
Viktig! Etter reinstallasjon av vann-
tanken, vent ved enheten til fyllely-
den stopper.

2.

3.

1.
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6.5	 Tilbakestille	filterendrings-beskjed		

Etter	utbytting	av	filtrene	og	fordampingsmatten	kan	filterendrings-beskjeden	tilbakestiller	som	følgende:

1.	 Skru	på	enheten	(filterendrings-beskjeden	vises).

2. Trykk på <Menu> og <OK> tastene samtidig til de motsatte meldin-
gene vises.

3. Trykk på <OK>	tasten	for	å	tilbakestille	filterendrings-beskjeden	og	
intervall-telleren. Det standard driftsdisplayet vises.
Notat: Ved å trykke på <Menu> tasten kan tilbake stillings-prosessen 
avbrytes. Filterendrings-beskjeden vises da igjen. 

Warning 6

Filter change

 Filter change

ESC          OK

6.6 Reparasjonsarbeid 

Notat: Bortsett fra endring av sikring og utbytting av skadede deler som vises under vedlikehold, må 
kunden ikke utføre noe reparasjonsarbeid. 

Utbytting av enhetens sikring 
1. Skru av Defensor PH28 og koble enheten fra strømnettet (trekk støpselet ut av stikkontakten).

2. Fjern vanntank-vognen (se kapittel 5.1).

3. Løsne skruene på dekselet, deretter tar du dekselet av. 

4. Trekk ut sikringsholderen.

5. Bytt ut sikringen. 
Kontroller	at	dataene	i	den	nye	sikringen	samsvarer	med	følgende	spesifikasjoner:

–	 Enheter	for	200…240V/50…60Hz	strømnett:	
sikring av type 1.25A, treg

–	 Enheter	for	110…120V/50…60Hz	strømnett:
sikring av type 2.5A, treg
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Driftsspenningen er angitt på typeskiltet plassert inne i enheten. 

 FARE!
Aldri benytt sikringer som ikke møter kriteriene ovenfor og ikke kortslutte defekte sikringer da 
dette kan øke faren for personer eller materielle verdier.

6. Reinstaller sikringsholderen, trykk så holderen ned til den setter i gang riktig. 

7. Monter dekselet og stram til begge skruene. 

8. Sett inn og lås vanntank-vognen (se kapittel 5.1).

9. Koble enheten til strømnettet igjen. 

Bytte ut ioniseringselektrodene 
1. Skru av Defensor PH28 og koble enheten fra strømnettet (trekk støpselet ut av stikkontakten).

2. Fjern vanntank-vognen (se kapittel 5.1) og tipp svivelplaten opp.

3.	 Bytt	ut	ioniseringselektrodene	i	samsvar	den	motsatte	figuren.	

4. Tipp svivelplaten ned. 

5. Sett inn og lås vanntank-vognen (se kapittel 5.1).

6. Koble enheten til strømnettet igjen.
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7 Feileliminering 

Display Beskrivelse

Radio sensor K1

ESC Install? OK

Årsak: Hvis et nytt batteri settes inn i radio-fuktighetssensoren (tillegg) 
og radiokanalen til radio-fuktighetssensoren ikke korresponderer 
med den aktive kanalen til Defensor PH28/PH28A høres en kort 
pipelyd (hvis alarmen er aktivert) og en ny radiokanal (e.g. K1) 
vil foreslås. 

Handling: Trykk på <OK> tasten hvis du ønsker å bekrefte den foreslåtte 
kanalen. Defensor PH28/PH28A bytter til den nye kanalen og 
returnerer til standard driftsdisplay.

 Trykk på <Menu> tasten hvis du ønsker å avvise den foreslåtte 
kanalen. Defensor PH28/PH28A returnerer til standard drifts-
display og benytter den gamle signalkilden. 

Radio sensor K1

Test

Årsak: Hvis et nytt batteri settes inn i radio-fuktighetssensoren (tillegg) 
og radiokanalen til radio-fuktighetssensoren korresponderer til 
den aktive kanalen til Defensor PH28/PH28A vil det høres en 
kort pipelyd (hvis alarmen er aktivert) og enheten bekrefter den 
korrekte kanalen. 

Handling: For å tilbakestille beskjeden og returnere til standard driftsdisplay 
trykk på <OK> eller <Menu> tasten.

7.1 Hendelse-meldinger

7.2 Advarselsmelding

Display Grønn LED Alarm Feilrele Tilbakestille

Warning 6

Filter change
Advarselsmelding veksler 
med standard driftsdisplay. 

lyser ––– aktivert se kapittel 6.5.

Årsak:	 Maksimal	levetid	til	filtersettet	gått	ut.	
Handling:	 Bytt	ut	filtersettet	(se	kapittel	6	“Vedlikehold”),	tilbakestill	så	Advarselsmelding.

Warning 7

No water
Advarselsmelding vises til 
vannivået i bunnkaret er 
ok. 

lyser ––– aktivert Automatisk reset så snart 
vannivået i bunnkaret er 
normalt igjen.

Notat: Denne meldingen vises kun på Defensor PH28
Årsak: Vannivået i bunnkaret er for lavt, nivåbryteren er utløst.
Handling: Undersøk/fyll på vanntanken.

Warning 8

Battery radio  
Advarselsmelding veksler 
med standard driftsdisplay. 

lyser Piper kort hvert 
30	minutt	

aktivert Automatisk reset etter ut-
bytting av batteriet.  

Årsak: Batteriet i radio-fuktighetssensoren (tillegg) er tomt.
Handling: Bytt ut batteriet til radio-fuktighetssensoren (se separate instruksjoner om radio-fuktighets-

sensoren).
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7.3 Feilmeldinger 

Display Grønn LED Alarm Feil rele Reset

Error 1

Cover open
Feilmelding vises til bak-
dekselet settes inn riktig og 
låses

blinker ––– aktivert Automatisk reset så 
snart bakdekselet settes 
inn riktig og låses

Notat: Denne meldingen vises kun på Defensor PH28A
Årsak: Bakdekselet er ikke satt inn og låst.
Handling: Sett inn bakdekselet riktig og dra ned håndtaket.

Error 2

Max Niveau
Feilmelding vises inntil
reset er utført.

blinker Ringer høyt 
(kan ikke skrus 
av)

aktivert Skru av enheten, så på 
igjen. 

Årsak: Maksimalt vannivå i bunnkaret overskredet. Sikkerhetsbryteren er utløst. 
 PH28: vanntanken ikke tett (korken ikke stram og/eller nivåregulerende ventil i tanken blok-

kert eller defekt). 
 PH28A: innløpsventil er defekt.
Handling: PH28: Fjern tanken umiddelbart. Undersøk/rengjør fyllehalsen, tanklokket og den nivåregu-

lerende ventilen i tanklokket (bytt ut tanklokket hvis nødvendig), lukk så tanklokket korrekt. 
 PH28A: undersøk/bytt ut innløpsventil.

Error 3

Filltime  
Feilmelding vises inntil
reset er utført.

blinker Ringer aktivert Skru av enheten, så på 
igjen. 

Notat: Denne meldingen vises kun på Defensor PH28A
Årsak:	 Avstengningsventilen	i	vanntilførselen	er	stengt.	Det	interne	vannfilteret	(nærme	inntaksven-

tilen) blokkert. Inntaksventilen defekt.
Handling:	 Åpne	avstengningsventilen	i	vanntilførselen.	Rengjør	vannfilteret	(se	kapittel	6.3).	Undersøk/

bytt ut inntaksventilen.

Error 4

No signal  
Feilmeldingen veksler 
med standard driftsdisplay. 

Blinker Piper kort hvert 
6 minutt 

aktivert Automatisk reset så 
snart enheten mottar et 
signal fra radio-fuktig-
hetssensoren. 

Årsak: Defensor PH28/PH28A mottar ikke signaler fra radio-fuktighetssensoren (tillegg). Batteriet 
til radio-fuktighetssensoren er snart tomt eller radio-fuktighetssensoren er defekt. For radio-
fuktighetssensorer installert utendørs er signalrekkevidden 25 m.

 Notat: Så lenge enheten ikke mottar signaler fra radio-fuktighetssensoren bytter den til den 
interne fuktighetssensoren.

Handling: Bytt ut batteriet til radio-fuktighetssensoren. Undersøk/bytt ut radio-fuktighetssensoren. Instal-
ler radio-fuktighetssensoren innenfor signalrekkevidde.
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7.4 Hva om...?

Den følgende tabellen lister opp symptomer på funksjonsfeil som kan forekomme under daglig drift 
Defensor PH28/PH28A, sammen med mulige årsaker og foreslåtte løsninger.

Symptom Årsak Løsning
Enheten virker ikke, LC displayet 
forblir mørkt 

Enheten er ikke koblet til strøm-
nettet.

Koble enheten til strømnettet. 

Enhetssikringen gått Få en servicetekniker fra din De-
fensor leverandør til å undersøke 
enheten.

Enheten befukter ikke. Fuktighetstrommelen roterer ikke. 
Fuktighetstrommelen ikke instal-
lert korrekt. 

Installer fuktighetstrommelen kor-
rekt. Tannhjulet til fuktighetstrom-
melen må samvirke med det kjø-
rende tannhjulet.

Fuktigheten til omgivelsesluften er 
høyere enn valgt referanseverdi.

Ingen tiltak nødvendig, endre fuk-
tighets referanseverdien om nød-
vendig. 

Nivåbryteren er defekt. Derfor vises 
ingen feilmelding selv om vannivået 
i bunnkaret er for lavt. 

Få en servicetekniker fra din De-
fensor leverandør til å bytte ut ni-
våbryteren. 

Romluften når ikke den satte 
fuktighet-referanseverdien.

Fordampermatte ikke installert. Installer fordampermatte.

Romtemperatur for høy. Reduser romtemperaturen til
20-22°C.

Enheten er veldig skitten. Utfør vedlikehold (se kapittel 6)

Dører eller vinduer er åpne. Lukk dører og vinduer.

Langvarig ventilasjon av rommet. 
Den befuktede romluften blir byttet 
ut med den tørre utendørsluften. 

Ventiler rommet kun for en kort 
tid!

Rommet er for stort. Kontakt din Defensor leverandør.

Faktisk fuktighet er mye høyere 
enn referanseverdien.

Den faktiske fuktigheten er høyere 
en den satte fuktighet-referanse-
verdien. 

La enheten kjøre som luftrenser. 

Viften kjører ikke Fuktighetsmodus “Fuktighet” valgt. 
Omgivelsesfuktighet er høyere enn 
den satte referanseverdien. 

Ingen. Enheten virker som den 
skal.

Enheten er i program modus. Det 
aktive programmet setter viftenivået 
til	“0”.

Ingen. Enheten virker som den 
skal.

Vifte defekt. Kontakt din Defensor leverandør.

Grunnkar og fuktighetstrom-
melen har store oppsamlinger 
av slim. 

Sølvdekket på vann-ioniseringse-
lektrodene er slitt. 

Få en servicetekniker fra din Defen-
sor leverandør til å bytte ut vann-
ioniseringselektroder. 
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7.5 Notater om feileliminasjon

 FARE!
For eliminasjon av feil skru av PH28/PH28A, koble enheten fra strømnettet og sikre den fra 
utilsiktet oppstart. 

Eliminasjon	av	feil	må	kun	utføres	av	kvalifiserte	og	godt	trente	profesjonelle.	
Feil knyttet til den elektriske installasjon må kun repareres av autorisert personell eller av din De-
fensor servicetekniker.

Reparasjonsarbeid og utbytting av defekte komponenter må kun utføres av din Defensor servicetekniker!



40

8 Ta ut av drift/avhending

Hvis Defensor PH28/PH28A må erstattes eller hvis enheten ikke er nødvendig lenger, gå frem på 
følgende måte:  

1. Skru av enheten, koble den fra strømnettet og sikre den mot utilsiktet oppstart. Steng avsten-
gingsventilen i vanntilførselen (kun PH28A).

2.	 Få	enheten	(og	alle	andre	system-komponentene,	om	nødvendig)	demontert	av	en	kvalifisert	
servicetekniker. 

8.1 Ta ut av drift

8.2 Avhending/Resirkulering

Ved slutten av enhetens og dens komponenters levetid må enheten returneres til produsenten eller 
binges til et autorisert innsamlingssted for korrekt avhending og/eller resirkulering i henhold til lokale 
bestemmelser. 

I tvilstilfeller vennligst kontakt ditt lokale mottak eller din Defensor leverandør.
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9	 Enhetsspesifikasjoner	

Dimensjoner	(B	x	H	x	T) 800	x	750	x	440	mm

Vekt (tom) 43 kg

Driftsvekt 73 kg

Vanntankkapasitet 30	l

Hovedspenning 220…240VAC/50…60Hz	eller	90…110VAC/50…60Hz

Strømforbruk maks. 128 W

Kapasitetsnivåer 1) 1 2 3 4

Luftssirkulasjonshastighet 320	m3/h 420	m3/h 600	m3/h 750	m3/h

Befuktingskapasitet 
(ved	25	°C	og	20	%rh)

1.7 l/h 2.1 l/h 2.4 l/h 2.7 l/h

Befuktingskapasitet 
(ved	23	°C	og	45	%rh)

0.9	l/h 1.2 l/h 1.4 l/h 1.6 l/h

For rom opp til et maksimum på 430	m3 600	m3 730	m3 900	m3

Lydtrykknivå 40	dBA 48 dBA 54 dBA 58 dBA

Lydkraftnivå
(ifølge EN ISO 3741)

54 dBA 62 dBA 68 dBA 72 dBA

Tillatt omgivelses temperatur 5…40	°C

Tillatt omgivelses fuktighet 0…85	%rH	

Versjon PH28A

– Vannforsyningskontakt G 3/4” (hunn kobling)

– Tillatt vanntrykk 0.5…6.0	bar

– Tillatt vanntemperatur 5…40	°C

Sertifikater VDE, GS, CE, GOST

1) Ytelsesdata er basert på en enhet med grunnleggende utstyr for befukting. 
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10 Vedlegg

10.1 Koblingsskjema

B1/B2 Ioniserings elektroder
B3 Nivåbryter 
F1 Sikring på styrekort (1.25 A, treg type)
M1 4-trinns vifte 
M2 Trommelmotor
P1 Potensiometer display kontakt
S1 Sikkerhets bryter 
S3 Mikrobryter bakre deksel
S4 Mikrobryter luft-inntaksrist 1
S5 Mikrobryter luft-inntaksrist 2

U1 Intern fuktighetssensor
U2 Radio-mottaker (tillegg)
U3 Ekstern radio-fuktighetssensor (tillegg)
T1 Trafo styrekort 
T2 Trafo vifte 
X5	 Kontakt	for	feil,	maks.	250	VAC
X9 Programmerings grensesnitt
Y1 Inntaksventil (kun PH28A)
Y2 Inntaksventil for sikkerhet  

(kun PH28A)
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10.2 Liste over reservedeler PH28
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Pos. Art.-No. Reservedeler beskrivelse
1 2560541 Utslippsrist

2561710 Utslippsrist spesiell farge (RAL eller NCS kode i henhold til typeskilt)
2 1109392 Vifte cpl.
3 2560927 Tastaturfolie 
4 2560916 Synkron motor cpl.
5 2533163 Tagget trekkbeltebelte for motor 
6 1103725 Tagget belte
7 1115515 Display LCD
8 2560896 Kontroll PCB
9 1103722 Transformator cpl.
10 1103719 Fuktighetssensor cpl.
11 1103936 Støttenett 
12 1106228 Z85	Grovt	støvfilter	(2	stk)

1109907 Z26	Quattrofilter	(2	stk)
13 1103286 Filterramme
14 1110666 Mikrobryter dørlås
15 1102217 Drivhjul cpl.
16 1100034 Strømledning CH

1110153 Strømledning EU
1116469 Strømledning Singapore

17 1103714 Mikrobryter	filtervegg
18 2560893 Ruller (2 stk)
19 1103737 Låse-fjær cpl.
20 1114709 Rist luftinntak (2 stk)

2561711 Rist luftinntak spesialfarge (2 stk) (RAL eller NCS kode i henhold til typeskilt)
21 2560889 Håndtak
22 1102394 Dørlås-sett
23 2560883 Stoppspak cpl. (venstre)
24 2560884 Stoppspak cpl. (høyre)
25 1103732 Dørfeste-sett
26 2560917 Hengslet plate cpl.
27 2524412 Isolasjons-hette + sokkel (2 stk)
28 2525859 Støtte-ioniserings elektrode cpl. (2 stk)
29 1115356 Ioniserings elektrode (2 stk)
30 2560898 Nivåbryter
31 1110529 Fuktighetstrommel
32 1100465 Z87 Nøytral fordampermatte 

1110398 Z57 AC- fordampermatte
33 2560894 Oppfangingsnett 
34 1109953 Bunnkar cpl.
35 1101326 Holdere og rullere (4 stk)
36 2524759 Radio-fuktighetssensor
37 2525353 Mottakermodul
38 1102957 Sikring	5x20	1.25A	T	(3	stk)

2560932 Sikring	5x20	2.5A	T	(3	stk)
--- 1119520 Ioniseringskabel 
50 2560888 Hjul
51 1101592 Vanntank
52 2560885 Strammefjær
53 1110179 Flatpakning nivåkontroll-spak ø84
54 1104407 Nivåkontroll-spak
55 2560897 Nivå sikkerhets-spak
56 1117040 Vanntank-vogn

2561712 Vanntank-vogn spesialfarge (RAL eller NCS kode i henhold til typeskilt)
--- 1115357 Fyllingslange
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10.3 Liste over reservedeler PH28A
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Pos. Art.-No. Reservedeler beskrivelse
1 2560541 Utslippsrist

2561710 Utslippsrist spesiell farge (RAL eller NCS kode i henhold til typeskilt)
2 1109392 Vifte cpl.
3 2560927 Tastaturfolie 
4 2560916 Synkron motor cpl.
5 2533163 Tagget trekkbeltebelte for motor 
6 1103725 Tagget belte
7 1115515 Display LCD
8 2560896 Kontroll PCB
9 1103722 Transformator cpl.
10 1103719 Fuktighetssensor cpl.
11 1103936 Støttenett 
12 1106228 Z85	Grovt	støvfilter	(2	stk)

1109907 Z26	Quattrofilter	(2	stk)
13 1103286 Filterramme
14 1110666 Mikrobryter dørlås
15 1102217 Drivhjul cpl.
16 1100034 Strømledning CH

1110153 Strømledning EU
1116469 Strømledning Singapore

17 1103714 Mikrobryter	filtervegg
18 2560893 Ruller (2 stk)
19 1103737 Låse-fjær cpl.
20 1114709 Rist luftinntak (2 stk)

2561711 Rist luftinntak spesialfarge (2 stk) (RAL eller NCS kode i henhold til typeskilt)
21 2560889 Håndtak
22 1102394 Dørlås-sett
23 2560883 Stoppspak cpl. (venstre)
24 2560884 Stoppspak cpl. (høyre)
25 1103732 Dørfeste-set
26 2560917 Hengslet plate cpl.
27 2524412 Isolasjons-hette + sokkel (2 stk)
28 2525859 Støtte-ioniserings elektrode cpl. (2 stk)
29 1115356 Ioniserings elektrode (2 stk)
30 2560898 Nivåbryter
31 1110529 Fuktighetstrommel
32 1100465 Z87 Nøytral fordampermatte 

1110398 Z57 AC- fordampermatte
33 2560894 Oppfangingsnett 
34 1109953 Bunnkar cpl.
35 1101326 Holdere og rullere (4 stk)
36 2524759 Radio-fuktighetssensor
37 2525353 Mottakermodul
38 1102957 Sikring	5x20	1.25A	T	(3	stk)

2560932 Sikring	5x20	2.5A	T	(3	stk)
--- 1119520 Ioniseringskabel
60 2525260 Ventil enhet cpl.
61 2560895 Vannforsyning pansret 
62 2542955 Flatpakning	gasket	ø24/17	x	2	(5	stk)
63 2543402 Flatpakning	3/4”	/	ø24xø15	x	2mm	(5	stk)
64 2560924 Nivå-sikkerhets bryter Type A
65 2560933 Sidedeksel Type A

2561713 Sidedeksel Type A Spesial farge (RAL eller NCS kode i henhold til typeskilt)
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