
PLACERING
Givaren placeras vertikalt på en vägg (kabeln neråt) för bästa 
antennfunktion. Standard kabellängd är 45 cm alternativt 3 m. 

Lämna minst 2 cm fritt utrymme till höger om givaren, så att 
demonteringsverktyget kan användas för att ta ner givaren.

Den externa sensorn placeras på det ställe där man vill mäta 
temperaturen.

Undvik om möjligt metall inom 15 cm från givaren. Givaren bör inte 
placeras framför en stålregel eller en elledning. Detta eftersom 
antennfunktionen kan påverkas (plus risken att borra i en elledning). 
Använd regel- och elledningssökare.

Observera att räckvidden mellan givare och centralenhet reduceras 
kraftigt om givaren placeras i en källare utan fönster.
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Installation
Rörtempgivare RT02



MONTERING

1. Bryt bort brytbrickan i givaren. Brytbrickan måste tas bort  
för att givaren ska starta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Skruva upp väggbrickan med lämplig skruv. Använd alltid plugg, också 
vid montering på gipsväggar. Det är viktigt att givaren inte kan dras 
loss från väggen. (OBS - skruv och plugg ingår ej). 

3. Snäpp fast givaren på väggbrickan. Tryck först in de två snäppena på 
ena sidan av givaren och sedan de två andra med ett ordentligt tryck. 
Kontrollera att alla fyra snäppen gått i ordentligt.
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DEMONTERING AV GIVARE

För att ta loss givaren från väggfästet krävs ett specialverktyg som kan 
beställas från EcoGuard (beställningsnr: DT 01)

• Placera verktygets spets i skåran på höger sida av givarens hölje.
• Böj försiktigt ut givarens högersida med verktyget och ta loss givaren.
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MONTERING AV EXTERN TEMPERATURSENSOR MED GIVARE

1. Demontera ev. rörskål från röret.
2. Lägg sensorn mot röret med värmeledande kiselpasta mellan.
3. Fäst sensorn på röret med buntband.
4. Sätt tillbaka rörskålen eller ordna annan isolering. Det är 

viktigt att röret med sensorn är väl isolerade för att ge riktiga 
mätvärden!
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ALTERNATIV MONTERING AV EXTERN TEMPERATURSENSOR
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Alternativt placer sensorn i form av en dykrörsgivare i en dykficka på 
röret. Dykröret monteras bäst i 90° böjar mot flödet, eller i 45° vinkel 
mot flödet. Spetsen på temperatursensorn bör vara vänd mot 
flödet och placerad i mitten av vattenströmmen.

Alternativ montering av extern temperatursensor för luftkanaler
Temperatursensorn kan alternativt monteras i en kanalfjäder i röret, 
med ordentlig tätning.



REGISTRERING 

1. Fyll i monteringsblanketten med givarens och mätarens serie- 
nummer, placeringsadress, beskrivning och monteringsdatum. 
Skriv också upp mätarställningen i MWh på integreringsverket.  
Det är viktigt att alla uppgifter fylls i korrekt! 
 
Monteringsblanketten kan hämtas från: 
www. ecoguard.se/support. Exempel på blankett nedan.  
 
Använd bara en blankett per lägenhet. 

2. Återsänd monteringsblanketter till EcoGuard per post (Element- 
vägen 14, 702 27 Örebro ) eller e-post (registrator@ecoguard.se) för 
uppläggning av givarna/mätarna i databasen. Bifoga önskemål om 
hur ”visningsträdet” skall se ut (område, gata portuppgång, lägen-
het osv). 
 
Ta kopior av pappersdokument och spara som säkerhet!
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Tillbehör

 
Följande tillbehör kan beställas från EcoGuard:

• Kanalfjäder till rörtemperaturgivare 200 mm, för ventilationsrör (bestnr: RT-KANALF)
• Silikonpasta (best-nr: RT-VPASTA) 

Kontakta EcoGuard för vidare information.
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