
• Skall placeras lodrätt
• Skall placeras på i norrläge
• Skall monteras med bifogade distansrör

EcoGuard AB, Elementvägen 14, 702 27  Örebro, 019 - 25 21 00, info@ecoguard.se

Version: 1.0 

INSTALLATION
Temperatursensor OS1001

PLACERING

REGISTRERING AV SENSOR
1. Fyll i bifogad monteringsrapport med sensorns och

mätarens serienummer, placering, adress,

beskrivning och monteringsdatum. Använd en blan-

kett per sensor. Finns att hämta på ecoguard.se

2. Återsänd ifyllda monteringsblanketter till EcoGuard.

Adress: EcoGuard, Elementvägen 14, 702 27 Örebro

(märk kuvert med ”Registrator”)

E-post: registrator@ecoguard.se

FELSÖKNING
Centralenheten tar inte emot några värden från sensorn.
Säkerställ att:
• Centralenheten är installerad på ett korrekt sätt
• Centralenheten är monterad för optimal prestanda
• Sensorn inte är monterad på plåtunderlag
• Sensorn inte störs av annan radioutrustning

SÄKERHET
Garantin täcker inte skador på produkten som orsakats av användning 
på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual. EcoGuard AB kan 
inte hållas ansvarig för personalskador eller övriga skador orsakade av 
användning på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual.

1. Skruva av locket
OBS! Var försiktig med locket, sensorn sitter fäst
mot detta på insidan.

2. Under lockskruvarna finns hål för de fyra
monteringsskruvarna.
Använd alltid de bifogade distansrören mellan
vägg och låda för bästa mätresultat. På så sätt kan
luft svepa mellan låda och vägg.

3. Skruva på locket ordentligt.

MONTERING

VIKTIGT! 
Sensorn skall inte monteras:
• På plåtytor
• Så att den påverkas av solsken eller annan uppvärmning
• Begränsa i största mån inverkan från externa värmekällor. Undvik t.ex.

ventilationsutsläpp, belysningsarmaturer, parkeringsplatser m.m. i
området intill och under sensorn. Tänk på att varm luft stiger t.ex från
en bil som står under givaren.



Serienummer givare Adress och övrig placeringsinformation

Område / fastighetAnläggningens ägare / slutkund

Monteringsrapport
Utomhustemperaturgivare
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Nya rapporter kan hämtas från:
Skicka ifylld rapport till:

Telefon
019-25 21 00
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