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Symbolit
Vaara!
Osoittaa vaaratilanteen, josta voi seurata
henkilövahinkoja.

Sähköjännitteen aiheuttama vaara!
Osoittaa sähköjännitteen aiheuttaman vaaratilanteen,
josta voi seurata henkilövahinkoja.

Varoitus!
Osoittaa vaaratilanteen, josta voi seurata vahinkoja
laitteistolle.

Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta:

Oikeudellinen tiedote
Tämä julkaisu korvaa kaikki edelliset julkaisut. Mitään osaa tästä
julkaisusta ei saa jäljentää tai käsitellä, monistaa tai levittää
elektronisia järjestelmiä käyttäen missään muodossa ilman
yrityksen Trotec kirjallista lupaa. Oikeudet teknisiin muutoksiin
pidätetään. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotenimiä käytetään
takaamatta vapaata käytettävyyttä ja olennaisesti valmistajan
kirjoitustapaa noudattaen. Kaikki tuotenimet ovat rekisteröityjä.
Pidätämme oikeuden rakenteellisiin sekä muoto- ja
värimuutoksiin jatkuvan tuotekehityksen vuoksi.
Toimituksen sisältö voi poiketa tuotekuvista. Tämä dokumentti on
laadittu vaadittavalla huolellisuudella. Trotec ei vastaa virheistä ja
puutteista. © Trotec
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Laitteen kuvaus
Laitetta käytetään ensisijaisesti huoneen viilentämiseen. Tämän
lisäksi laite suodattaa ja poistaa ilmasta kosteutta luoden
miellyttävän huoneilman. Laitetta voidaan käyttää myös
lämmittämiseen.
Käyttötilassa Tuuletin laite vain pyörittää ilmaa viilentämättä sitä.
Käyttötapa Kosteudenpoisto poistaa huoneilmasta kosteutta.
Laite toimii täysautomaattisesti ja sen mikroprosessori-säätely
tarjoaa monia toimintoja, esim. laite voidaan automaattisesti
kytkeä päälle tai pois päältä ajastimen avulla.
Laitetta käytetään joko suoraan laitteen ohjelmointipaneelista tai
kätevästi infrapunakaukosäätimen avulla.
Laite on suunniteltu universaaliin, joustavaan ja helppoon
käyttöön. Kompaktin kokonsa ansiosta sitä on helppo siirtää ja
käyttää kaikissa sisätiloissa.
Ilmastointilaite viilentää huoneilmaa poistamalla siitä lämpöä.
Lämmin ilma kulkeutuu poistoletkua pitkin ulkotiloihin ja
viilennetty ilma puhaltuu tuulettimen kautta huoneeseen, jossa
laite seisoo.
Kondenssivesi tippuu haihduttimesta kuumaan lauhduttimeen,
jossa se   t iivistyy ja kuljetetaan poistoletkun kautta ulkopuolelle.
Ylimääräinen kondenssivesi tippuu lauhduttimesta
kondenssivesisäiliöön, josta se syötetään siipirattaan avulla
uudelleen lauhduttimeen, jossa se   t iivistyy ja poistuu
poistoilmavirran mukana.
Imeytyneen lämmön kuljettaminen suljetussa
jäähdytysainepiirissä vaatii jäähdytysainetta.

Laitteen osat

Toimituksen sisältö
Ilmastointilaite PAC 2000 X
1 x poistoilmaletku
1 x kaukosäädin
1 x litiumparisto 3 V, CR002

Tietoa laitteesta

Nro Ohjauslaite

(1) Ohjauspaneeli
(2) Kaukosäätimen vastaanotin
(3) Lämpimän ilman poistoaukko
(4) Haihduttimen suodatin
(5) Jäähdytysilman ottoaukko
(6) Poistoilmaletkun liitoskappale
(7) Jäähdytysilman poisto
(8) Kondensaattorin suodatin
(9) Ympäristöilman ottoaukko
(10) Poistoaukko

Tekniset tiedot

Parametri Arvo

Malli PAC 2000 X
Ilmankuivausteho 30 litraa/päivä
Jäähdytyskapasiteetti 2000 W
Sähköliitäntä 220 V AC, 50 Hz
Nimellisteho jäähdytys 900 W
Jäähdytysaine R410A
Mitat (LxSxK) 288 mm x 428 mm x 625 mm
Minimietäisyys 
seiniin/esineisiin

A: Ylhäällä: 50 cm
B: Takana: 50 cm
C: Sivulla: 50 cm
D: Edessä: 50 cm
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Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöä ja säilytä se aina
laitteen välittömässä läheisyydessä!

• Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa tiloissa.
• Älä käytä laitetta öljy-, rikki-, kloori- tai suolapitoisissa

ympäristöissä.
• Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.
• Anna laitteen kuivua kosteapyyhinnän jälkeen. Älä käytä

laitetta kosteana.
• Varmista, että ilman tulo- ja poistoaukot eivät peity.
• Varmista, että ilman tuloaukoissa ei ole likaa ja irtohiukkasia.
• Älä koskaan työnnä esineitä laitteen sisään.
• Älä peitä laitetta käytön aikana, äläkä siirrä sitä.
• Varmista, että laitteen ulkopuolella olevat sähköjohdot on

suojattu vaurioitumiselta (esim. eläimiltä).
• Kun valitset liitäntäkaapelin jatkojohtoa, kiinnitä huomiota

laitteen liitäntätehoon, johdon pituuteen ja
käyttötarkoitukseen. Vältä sähköistä ylikuormitusta.

• Siirrä laitetta pystysuorassa asennossa ja kondenssivesisäiliö
tai kondenssiveden tyhjennysputki tyhjennettynä.

• Heitä kerääntynyt kondenssivesi pois. Älä juo sitä. Se voi
vaarantaa terveyden!

• Älä irrota laitteen turvamerkintöjä, tarroja tai etikettejä. Pidä
kaikki turvamerkinnät, tarrat ja etiketit luettavassa kunnossa.

• Noudata varastointi- ja käyttöohjeita (katso luku Tekniset
tiedot).

Määräystenmukainen käyttö
Käytä laitetta vain huoneilman viilentämiseen, tuulettamiseen ja
kuivaukseen suljetuissa tiloissa teknisiä tietoja noudattaen.

Määräystenvastainen käyttö
Älä sijoita laitetta kostealle tai märälle pinnalle. Älä käytä laitetta
ulkotiloissa. Älä aseta esineitä, esim. märkiä vaatteita,
kuivumaan laitteen päälle. Laitteeseen tehtävät luvattomat
muutokset, lisäykset ja muunnokset ovat kiellettyjä.

Henkilöstön pätevyys
Laitetta käyttävien henkilöiden on:
• oltava tietoisia sähkölaitteiden aiheuttamista vaaroista, joita

syntyy kosteassa ympäristössä työskenneltäessä.
• luettava ja ymmärrettävä käyttöohje, erityisesti kappale

Turvallisuus.

Muut vaarat
Sähköjännitteen aiheuttama vaara!
Sähköosien huoltotöitä saavat suorittaa vain
niihin valtuutetut asiantuntijat!

Vaara!
Älä jätä pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten käsiin.

Vaara!
Tämä laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sitä
käyttää kouluttamaton henkilö tai jos sitä käytetään
määräystenvastaisesti! Ota huomioon henkilöstön
pätevyys.

Varoitus!
Välttääksesi laitteen vaurioitumisen älä koskaan käytä
laitetta ilman ilmansuodatinta!

Kuljetus
Laitetta on helppo siirtää pyörien avulla.
Ota huomioon seuraavaa ennen kuin siirrät laitetta:
1. Sammuta laite.
2. Vedä verkkopistoke pistorasiasta. Älä vedä laitetta

verkkojohdosta!
3. Tyhjennä vesisäiliö.

Säilytys
Tyhjennä kondenssivesisäiliö (katso kappale Huolto).
Kun laitetta ei käytetä, noudata seuraavia säilytysolosuhteita:
• kuivassa
• pystysuorassa asennossa pölyltä ja suoralta auringonvalolta

suojatussa paikassa
• suojattuna tarvittaessa pölyltä muovipeitteellä

Turvallisuus

Kuljetus ja säilytys
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• Vältä avoimia ovia ja ikkunoita.
• Älä ylitä suositeltua huonekokoa.
• Pidä verhot ja kaihtimet suljettuina päivän aurinkoisimpaan

aikaan.
• Pidä suodatin puhtaana.
• Pienennä lämpötila- ja tuuletusasetuksia, kunnes huone on

saavuttanut halutut ympäristöolosuhteet.
• Viilennyskäytössä ei tule liittää poistoletkua. Varmista, että

kumisuojus on paikallaan poistoaukossa, kun laite on
käynnissä. 

Laitteen sijoittaminen
Sijoita laite kappaleessa Tekniset tiedot ilmoitettujen
sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
minimietäisyydet seiniin ja esineisiin.

• Sijoita laite vaakasuoraan tukevalle ja tasaiselle alustalle.
• Vältä kompastumisvaaraa asettaessasi virtajohtoa tai muita

sähkökaapeleita.
• Varmista, että verhot tai muut esineet eivät estä

ilmavirtausta.

Poistoletkun liittäminen

1. Kallista laitetta hieman poistaaksesi poistoilmaletkun kuvan
mukaisesti alhaalta.

1. Poistoilmaletku voidaan liittää laitteeseen kiertämällä nuolen
suuntaan.

2. Irrota poistoletku kiertämällä uudelleen nuolen suuntaan.

Käyttö

CC

A

B

D
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Poistoilman ohjaaminen

• Poistoletkun pituus ei saa olla yli 4 metriä. Poistoletku on
taitettava joko ylös- tai alaspäin.

• Laitteen suodatinpuolen ja seinän tai muiden esteiden
vähimmäisetäisyyden on oltava 500 mm.

Käyttöönotto
• Ennen käyttöönottoa toimituspakkauksessa olevat paristot on

asetettava kaukosäätimeen.
– Poista kaukosäätimen takaosassa oleva paristokotelon

kansi.
– Aseta paristot napojen suuntaisesti. Noudata

paristokotelon merkintöjä.
– Sulje paristokotelon kansi.

• Tarkista, että imu- ja poistoilmaaukoissa ei ole vieraita
esineitä ja poista ne tarvittaessa.

• Tarkista ilmansuodattimen likaisuus ja puhdista se
tarvittaessa. Katso myös kappale Huolto.

Laitteen käynnistäminen
1. Liitä verkkopistoke määräysten mukaisesti suojattuun

pistorasiaan.
2. Käynnistä laite virtakytkimestä (1).

– Odota laitteen sammuttamisen jälkeen vähintään
3,5 minuuttia, ennen kuin otat laitteet jälleen käyttöön
pidentääksesi kompressorin käyttöikää.
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Ohjauspaneeli

Nro Nimi Toiminto

1 Power Paina tätä painiketta laitteen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi.
2 Toiminnot Paina tätä painiketta säätääksesi viilennys-, lämmitys- tai 

kosteudenpoistotoimintoa.
3 Lämpötilan säätö (+) Viilennystoiminnon aikana tämän painikkeen painaminen nostaa asetettua 

lämpötilaa 1 °C:lla, yläraja on 30 °C.
Lämmitystoiminnon aikana tämän painikkeen painaminen nostaa asetettua 
lämpötilaa 1 °C:lla, yläraja on 25 °C.

4 Lämpötilan säätö (-) Viilennystoiminnon aikana tämän painikkeen painaminen laskee asetettua 
lämpötilaa 1 °C:lla, alaraja on 17 °C.
Lämmitystoiminnon aikana tämän painikkeen painaminen laskee asetettua 
lämpötilaa 1 °C:lla, alaraja on 15 °C.

5 LED-NÄYTTÖ Näytössä näytetään tämänhetkiset lämpötila- tai ajastin-asetukset. 
Kun asetettua lämpötilaa tai ajastinta säädetään, uusi asetus näytetään ennen 
kuin näyttö vaihtuu nykyiseen lämpötilaan.
Näytössä näytetään myös vikailmoitukset, katso
VIKAKOODIT.

6 SPEED Paina tätä painiketta säätääksesi tuuletusnopeutta.
Lämmitys- ja kosteudenpoistotoiminnon aikana tämä painike on lukittuna.

7 OHJELMOITAVA AJASTIN
8 TORKKUTOIMINTO (SLEEP)
9 Hälytys Kun vesisäiliö on täynnä, se ilmaistaan näytössä E4 tai varoitusvalolla (ALARM).
10 LED speed high Näyttö Tuulettimen nopeus korkea
11 LED speed medium Näyttö Tuulettimen nopeus keski
12 LED speed low Näyttö Tuulettimen nopeus matala
13 LED auto mode Näyttö AUTO
14 LED sleep mode Näyttö Torkkutoiminto
15 LED dehumidifying Näyttö Kosteudenpoisto
16 LED heating Näyttö Lämmitys
17 LED cooling Näyttö Jäähdytys

(10)
(11)

(12)
(13)

(17)

(16)

(15)

(14)
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Käyttötilan säätäminen
• Paina painiketta Toiminnot (2) säätääksesi käyttötilan:

– Jäähdytys,
– lämmitys,
– kosteudenpoisto (kuivaus).

Lämpötilan säätäminen
• Käytä painikkeita Lämpötilan säätäminen + (3) tai - (4)

asettaaksesi haluamasi lämpötilan.

Tuulettimen nopeuden asetus
• Valitse haluamasi nopeus painamalla painiketta Speed (6). 

– Low
– Medium
– High
– Auto

Huomautus:
Kosteudenpoistotoiminnon aikana tällä painikkeella ei ole
toimintoa, sillä kosteudenpoistotoiminnossa laitetta voidaan
käyttää vain alhaisella nopeudella.
Kun jäähdytystoiminnon aikana on valittu AUTO, laite vaihtaa
automaattisesti, riippumatta asetetun ja todellisen lämpötilan
erosta, kolmen muun tason välillä.

Ajastimen säätäminen

Ajastin päällä
TIMER PÄÄLLÄ käytetään laitteen automaattiseen
käynnistämiseen asetetun ajan kulumisen jälkeen.
• Paina stand by -tilassa TIMER-painiketta (7) asettaaksesi

haluamasi ajan.
• Kun asetettu aika on kulunut, laite kytkeytyy automaattisesti

päälle.
• Kun painat POWER-painiketta (1) ennen kuin aika on kulunut

umpeen, laite käynnistyy ja asetettu aika nollataan.
• Timer-asetuksen aikana voit määrittää myös toiminnon ja

tuulettimen nopeuden.

Timer pois päältä
TIMER POIS PÄÄLTÄ käytetään laitteen automaattiseen
sammuttamiseen asetetun ajan kulumisen jälkeen.
• Paina käytön aikana TIMER-painiketta (7) asettaaksesi

haluamasi ajan.
• Kun asetettu aika on kulunut, laite kytkeytyy automaattisesti

pois päältä.
• Kun painat POWER-painiketta (1) ennen kuin aika on kulunut

umpeen, laite sammuu ja asetettu aika nollataan.

Torkkutoiminto (Sleep)
Huomautus:
Torkkutoiminto on käytettävissä vain jäähdytystilassa.

• Paina jäähdytystilassa SLEEP-painiketta (8) asettaaksesi
lämpötilan. Lämpötila nousee tunnin kuluttua 1 °C:n ja
2 tunnin jälkeen enintään 2 °C.

• Kun painat uudelleen SLEEP-painiketta (8), tämä asetus
deaktivoituu.

Kosteudenpoistotoiminto (kuivaus)
• Kosteudenpoistotoiminnon aikana lämpötilaa ei voi säätää,

tuulettimen nopeus on matala.   
• Käyttötilassa Kosteudenpoisto (kuivaus) laite poistaa

huoneilmasta kosteutta ja kerää sen integroituun säiliöön.
• Kun vesisäiliö on täynnä, se ilmaistaan näytössä E4 tai

varoitusvalolla (ALARM).
• Kun säiliö on täynnä, valuta vesi ulos. Katso

“Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen” sivulla 11. 

Kondenssiveden poistaminen

• Kosteudenpoistotilassa kumisuojus on poistettava
poistoaukosta (1) ja korvattava sopivalla poistoletkulla.

• Irrota poistoilmaletku, liitä poistoilmaletku poistoaukkoon (1)
ja ohjaa se ulos voimistaaksesi kosteudenpoistotehoa.
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Lämmitys
• Kun haluat käyttää lämmitystä, laitteeseen on tehtävä

seuraavat muutokset:

1. Irrota poistoilmaletku.
2. Asenna poistoilmaletkun (6) liitoskappale jäähdytysilman

poistoaukkoon (7).

3. Asenna poistoilmaletku (6) liitoskappaleeseen
4. Kohdista pyörivä suutin.

Lämmitystoiminnon käynnistäminen
• Paina painiketta Toiminnot (2), kunnes lämmityksen (16) LED

palaa.
– Laite käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua.

Huomautus:
Se voidaan lämmittää enintään 25 °C:een.
Jos ympäristön lämpötila on yli 25 °C, lämmitystoiminto ei
käynnisty.

Kaukosäädin
Kaikki laitteen asetukset voidaan tehdä toimituspakkauksen
kaukosäätimellä. Katso painikkeiden toiminnot kappaleesta
Ohjauspaneeli.

Käytöstä poisto
1. Sammuta laite virtakytkimestä (A).
2. Vedä verkkopistoke pistorasiasta.
3. Puhdista laite ja erityisesti ilmansuodatin kappaleen Huolto

mukaisesti.
4. Varastoi laite kappaleen Säilytys mukaisesti.

Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen
aikana. Jos toiminnassa tästä huolimatta ilmenee häiriöitä,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Laite ei toimi häiriöttömästi näiden tarkistusten jälkeen? 
Toimita laite korjattavaksi jäähdytys- ja ilmastointitekniikan
asiantuntijalle tai yritykselle Trotec.

(6)

(7)

Nro Ohjauslaite Toiminto

1. Power Virtakytkin
2. Func Käyttötilan valintapainike
3. Ajastin Ajan kytkeminen
4. Auto Automaattinen tuulettimen nopeus
5. Hi Tuulettimen nopeus korke
6. Mid Tuulettimen nopeus keski
7. Low Tuulettimen nopeus matala
8. Sleep Torkkutoiminto
9. Lämpö Lämpötilan säätö

Viat ja häiriöt

Näyttö Näyttö Syy Vian etsintä

E1 Oikosulku 
lämpötilasensorissa ja 
piirilevyissä.

Käänny laitteen korjauksen 
yhteydessä sähköasentajan 
puoleen.

E2 Oikosulku 
lämpötilasensorin 
kupariputkessa ja 
piirilevyjen johdotuksessa.

Käänny laitteen korjauksen 
yhteydessä sähköasentajan 
puoleen.

ALARM / E4 Ilmoittaa täydestä 
vesisäiliöstä tai 
signaalipistokkeen 
huonosta kontaktista.

Valuta vesi pois.
Katso “Kondenssivesisäiliön 
tyhjentäminen” sivulla 11.

1.

9.

8.

2.

7.

6.

5.

4.

3.

9.
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Huoltovälit

Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet

Laitetyyppi: ............................  Laitenumero: .......................................

Huolto

Tarkastus- ja huoltoväli
ennen jokaista 
käyttöönottoa

tarpeen mukaan
vähintään 
2 viikon välein

vähintään 
4 viikon välein

vähintään 
6 kuukauden 
välein

vähintään 
kerran 
vuodessa

Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen x
Ilman tulo- ja poistoaukkojen likaisuuden 
tarkistaminen ja puhdistus x

Ulko-osien puhdistus x x
Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen 
tarkistus x x

Imusäleikön ja ilmansuodattimen likaisuuden
ja vierasesineiden tarkistus, puhdista tai vaihda 
tarvittaessa

x x

Ilmansuodattimen vaihtaminen x
Vaurioiden tarkistaminen x
Kiinnitysruuvien tarkistaminen x x
Koekäytön suorittaminen x

Tarkastus- ja huoltoväli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ilman tulo- ja poistoaukkojen likaisuuden 
tarkistaminen ja puhdistus
Ulko-osien puhdistus
Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen 
tarkistus
Imusäleikön ja ilmansuodattimen likaisuuden 
tarkistaminen ja puhdistus tai vaihto
Ilmansuodattimen vaihtaminen
Vaurioiden tarkistaminen
Kiinnitysruuvien tarkistaminen
Koekäytön suorittaminen

1. Päiväys: ......................................
Allekirjoitus:....................................

2. Päiväys: .....................................
Allekirjoitus: ...................................

3. Päiväys: ......................................
Allekirjoitus:....................................

4. Päiväys:......................................
Allekirjoitus: ...................................

5. Päiväys: ......................................
Allekirjoitus:....................................

6. Päiväys: .....................................
Allekirjoitus: ...................................

7. Päiväys: ......................................
Allekirjoitus:....................................

8. Päiväys:......................................
Allekirjoitus: ...................................

9. Päiväys: ......................................
Allekirjoitus:....................................

10. Päiväys: ...................................
Allekirjoitus: ...................................

11. Päiväys: ....................................
Allekirjoitus:....................................

12. Päiväys:....................................
Allekirjoitus: ...................................

13. Päiväys: ....................................
Allekirjoitus:....................................

14. Päiväys: ...................................
Allekirjoitus: ...................................

15. Päiväys: ....................................
Allekirjoitus:....................................

16. Päiväys:....................................
Allekirjoitus: ...................................
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Toimenpiteet ennen huoltoa
• Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai

märät.
• Irrota verkkopistoke verkosta ennen kaikkia huoltotöitä!

Huoltotoimenpiteitä, jotka vaativat kotelon
avaamista, saavat suorittaa ainoastaan jäähdytys- ja
ilmastointitekniikan ammattilaiset tai Trotec.

Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen 
tarkistus
1. Irrota ilmansuodatin.
2. Valaise laitteen aukkoja taskulampulla.
3. Jos havaitset laitteen sisällä paksun pölykerroksen, toimita

laitteen sisäpuoli puhdistettavaksi jäähdytys- ja
ilmastointitekniikan asiantuntijalle tai yritykselle Trotec.

4. Aseta ilmansuodatin takaisin paikoilleen.

Kotelon puhdistus
Puhdista laite kostutetulla, pehmeällä ja nukkaamattomalla
pyyhkeellä. Varmista, että laitteen sisään ei pääse nestettä. Älä
käytä suihkeita, liuotusaineita, alkoholipitoisia puhdistusaineita
tai hankausaineita, vaan kostuta liina pelkällä vedellä.

Jäähdytysainepiiri
• Jäähdytysainepiiri on huoltovapaa, hermeettisesti suljettu

järjestelmä, jonka saa huoltaa ja ottaa käyttöön vain
jäähdytys- ja ilmastointitekniikan asiantuntija tai Trotec.

Kondensaattori/haihdutin
• Käytä pölynimuria, jossa on harjasuulake.
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Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen

1. Poista ensin kumisuojus poistoaukosta valuttaaksesi veden
ulos.

2. Kun säiliö on jälleen tyhjä, käynnistä laite uudelleen, jolloin
laite käy jälleen normaalisti.

Ilman tuloaukkojen ja ilmansuodattimen puhdistus

Varoitus!
Varmista, että ilmansuodatin ei ole kulunut tai
vaurioitunut. Ilmansuodattimen kulmat ja reunat eivät saa
olla muokkautuneita tai pyöristyneitä. Varmista ennen
kuin laitat ilmansuodattimen paikoilleen, että se on ehjä
ja kuiva!
Vaihda ilmansuodatin kappaleen Huoltovälit mukaisesti!

A.

B.
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Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sähkö- tai
elektroniikkalaitteessa tarkoittaa, ettei sitä saa
hävittää sekajätteen mukana sen käyttöiän lopussa.
Lähellä sijaitseviin keräyspisteisiin voi maksutta

palauttaa vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat
oman asuinkuntasi jäteneuvonnasta. Löydät tietoa myös
tarjoamistamme muista palautusmahdollisuuksista
verkkosivuiltamme www.trotec24.com. 
Sähkö- ja elektroniikkaromun erillisen keräyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierrätys ja kaikenlainen
uusiokäyttö sekä estää laitteiden mahdollisesti sisältämien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ympäristölle ja
ihmisten terveydelle hävittämisen yhteydessä. 
Vastaat itse hävitettävien laitteiden mahdollisesti sisältämien
henkilökohtaisten tietojen poistamisesta.

Laite toimii fluoratulla kasvihuonekaasulla, joka voi olla
ympäristölle vaarallista ja edistää ilmaston lämpenemistä
päätyessään ilmakehään. 
Lisätietoa löydät tyyppikilvestä.
Hävitä laitteessa oleva jäähdytysaine asianmukaisella tavalla
kansallisten määräysten mukaisesti.

Hävittäminen
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Produktdatenblatt / Product Fiche

Lokales Klimagerät / Local Air Conditioner PAC 2000 X

Artikel-Nr. / Item-No. 1.210.002.003

LWA dB(A) re 1 pW

Typ / Type

Gewicht / Weight g

GWP

- CO₂-Äquivalent / CO₂-Equivalent t CO2 äq. 0,94

DE

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. 

Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. 

Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von GWP = 2088. Ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels hätte eine um diesen Faktor

größere Auswirkung auf die Erderwärmung als 1 kg CO² bezogen auf hundert Jahre.

Nehmen Sie keine Arbeiten am Kältekreislauf vor, zerlegen Sie das Gerät nicht.

Ziehen Sie bei Arbeiten am Gerät stets Fachpersonal hinzu und lassen Sie das im Gerät befindliche Kältemittel sachgerecht entsprechend der nationalen 

Gesetzgebung  entsorgen.

EN

Refrigerant leakage contributes to climate change.

Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere.

atmosphere, the impact on global warming would be by this GWP-factor higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 years. 

Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

At the end of its life please dispose of the refrigerant appropriately to the relevant legal requirements and national regulations.

Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb / Rated EER EERrated 2,6

Nenn-Leistungszahl im Heizbetrieb / Rated COP COPrated 3,1

Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb/ Energy Efficiency Class Cooling Mode A

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb/ Energy Efficiency Class Heating Mode A++

Indikativer Stromverbrauch pro Stunde im Kühlbetrieb/ Electricity Consumption Cooling Mode ²QSD kWh / 60 min 0,8

Indikativer Stromverbrauch pro Stunde im Heizbetrieb/ Electricity Consumption Heating Mode ²QSD kWh / 60 min 0,6

Nennleistung im Kühlbetrieb / Nom. Power Cooling Mode Prated kW 2,0

Nennleistung im Heizbetrieb / Nom. Power Heating Mode Prated kW 2,0

Nenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb / Nom. Power Consumption Cooling Mode PEER kW 0,9

Nenn-Leistungsaufnahme im Heizbetrieb / Nom. Power Consumption Heating Mode PCOP kW 0,7

Leistungsaufnahme im AUS-Zustand /  Power OFF Mode POFF W -

PSB W
0,4

Leistungsaufnahme mit Temperaturregler AUS / Thermostat OFF Mode PTO W 95,9

²Energieverbrauch im Kühlbetrieb 0,8 kWh je 60 min auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

²Energieverbrauch im Heizbetrieb 0,6 kWh je 60 min auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

PRODUKTFOTO

R-410A

450

This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP-factor equal to 2088. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the

 Energy consumption Cooling Mode 0,8 kWh / 60 minutes,  based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

 - Treibhauspotenzial / Global Warming Potential 2.088

Schallleistungspegel / Sound Power Level

Kältemittel /  Refrigerant

Funktion nur Kühlung / Cooling only

65

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand / 

Stand-By Power Consumption

 Energy consumption Heating Mode 0,6 kWh / 60 minutes,  based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.



Entfeuchtungsleistung / Dehumidifying Volume l/h

Betriebstemperatur / Operating Temperature °C

Einstellbereich Temperatur im Kühlbetrieb/ Set Temperature Range Cooling Mode °C

Einstellbereich Temperatur im Heizbetrieb/ Set Temperature Range Heating Mode °C 15-25

max. Luftvolumenstrom / max. Air Flow Volume m
3
/h

Netzanschluss / Power connection

Nennstrom / Nom. Current A

Schalldruckpegel / Sound Pressure Level dB(A)

Gewicht / Weight kg

Abmessungen / Dimensions BxHxT / WxHxD mm

cm
Mindestabstand zu Wänden + Gegenständen /

Minimum distance to walls and objects

428x625x288

50

360

1/N/PE~ 220-240 V 50 Hz

3,9

50

26,5

17-30

5-35

1,25







Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7 
D-52525 Heinsberg

  +49 2452 962-400 
 +49 2452 962-200

info@trotec.com 
www.trotec.com
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