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Installationsanvisning krypgrund 
Att installera en avfuktare i EvoDry PD är enkelt om du följer denna anvisning steg för steg. 

Inkluderade komponenter
1  Avfuktare från PD-serien
2  Manöverpanel
3  Modularkabel 15 m.
4  Utloppsplåt
5  Våtgasslang inklusive klammer

Tillbehör
6  Installationspaket  art.nr. 299059
7  Reservfilter 3-p.  art.nr. 289004
 Reservfilter 20-p.  art.nr. 289006
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Emballaget i kartongen sparas till installationen 
och används för uppställning av avfuktaren.

KOMPONENTER

http://art.nr/
http://art.nr/
http://art.nr/
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Installation
FÖRBEREDELSE

Städa marken från organiskt material, d.v.s. växter m.m. 
samt byggmaterial.

Viktigt! För bästa funktion och lägsta energiförbrukning 
görs utrymmet tätt. Täck marken med åldersbeständig 
plastfolie, läggs omlott ca 50 cm. För bästa täthet (funktion) 
rekommenderar vi att plasten fästes i nederkant grundbalk 
med isolerbrickor alt. regel och spikplugg. Plasten viks dubbel 
mot balk/grundmur och sträcks något mellan varje fästpunkt.
Täta alla ventiler utom den där våtgasslag dras ut.

1 Placera avfuktaren i högt läge på till exempel 
 ett lecablock, markisoleringsskiva eller på 
 medföljande emballage. Räta ut två emballage-
 skivor som finns i kartongen. 

2 Montera våtgasslang på utloppsplåt med 
 slangklammer.

3 För in slangen genom ventil från utsida. 
 Täta baksidan på utloppsplåten med till 
 exempel silikon mot  grundbalk. Fäst utlopps-
 plåten i grundbalk med två stycken skruvplugg 
 (medföljer ej).

4 Montera våtgasslang på avfuktaren med 
 slangklammer.

5 Montera ev. torrluftskanaler på avfuktarens 
 anslutningsstosar för bättre spridning av torr 
 luft i utrymmet. Slangar ska ligga sträckta i 
 mjuka böjar och kapas och placeras förslags-
 vis enligt ritning för respektive husmodell. 
 OBS! Slangar får ej vikas, veckas eller lämnas 
 i ej utsträckt läge.

6 Anslut modularkabel i avfuktare och dra upp 
 kabel till bostaden. Montera manöverpanel i 
 bostaden och anslut modularkabel i panelen.

7 Anslut avfuktaren till jordat eluttag 
 1-fas 230V, 13A, trög säkring.

 Registrera produkten på: 
 http://registrera.acetec.se

 Byt filter två gånger per år.
 
 Rengör avfuktaren invändigt 
 en gång per år. 
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http://registrera.acetec.se/
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Exempel på kanaldragning 
Anpassa kanaldragningen efter byggnadens/utrymmets form. 
För bästa funktion rekommenderar vi att kanaldragning utförs 
enligt nedanstående exempel.
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FILTERBYTE 2 GGR/ÅR 
 • Bryt elmatning genom att dra ut stickkontakten. 
 • Byt filter genom att dra ut det enligt bild. Återmontera   
  nytt filter.

RENGÖRING 1 GG/ÅR 
 • I samband med filterbyte öppnas lock med stjärnmejsel. 
 • Lossa på skruvar som håller fast sorptionsblock.
 •  Dra ur sorptionsblock och dammsug detta. Dammsug även  
  avfuktaren invändigt. Återmontera i omvänd ordning.

Skötsel av EvoDry PD 
Regelbundet filterbyte och rengöring ger din nya avfuktare 
optimal livslängd och funktion.

Funktionskontroll
Instruktioner för funktionskontroll finns på acetec.se under 
Resurser -> Kundservice -> Instruktionsfilmer

http://acetec.se/


kundservice@acetec.se

www.acetec.se

Email

0775 - 15 14 10

+ 46 775 - 15 14 10

Telefon

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn , Sverige

Adress

Utgivning: Septemberl 2019.  Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

mailto:kundservice@acetec.se
http://www.acetec.se/

