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TrygghetsVakten Diagnos är ett verktyg för att manuellt kontrollera klimatet i en krypgr-
und eller vind. Systemet har en huvudenhet – den stora svarta lådan – och en indikering-
senhet – den lilla svarta lådan. 

Krypgrund

Gör en genomföring genom golvbjälklaget där du önskar placera indikeringsenheten.

• Huvudenheten sätts upp i blindbotten (krypgrundens innertak) tillräckligt nära 
genomföringen genom golvbjälklaget för att kabeln med telepropp i en ända skall 
nå upp. Det finns tre stycken installationsskruv för detta ändamål i satsen. Spika 
upp sensorkabeln så att den sitter på blindbotten. Anslut huvudenheten till ett 
elektriskt 220-volts uttag. 

• Montera indikeringsenheten där du önskar läsa av den, det finns två stycken 
fästskruv med i paketet. Dra därefter upp kabeln genom genomföringen och 
anslut till indikeringsenheten. Kontrollera att lysdioden lyser. Om det lyser grönt 
indikerar det ett mögelfritt klimat och om det lyser rött är temperatur och luft-
fuktighet sådana att det närmar sig risk 
att mögel och rötsvampsporer kan gro. 
Om det inte lyser kontrollerar du anslut-
ningarna såväl till elnätet som mellan 
huvudenhet och indikeringsenhet

Läs av indikeringsenheten regelbundet.
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Vindsutrymme

Gör en genomföring genom vindsbjälklaget där du önskar placera indikeringsen-
heten.

• Huvudenheten sätts upp yttertaket på norrsidan tillräckligt nära genomföringen 
genom vindsbjälklaget för att kabeln med telepropp i en ända skall nå ned. Det 
finns tre stycken installationsskruv för detta ändamål i satsen. Spika upp sen-
sorkabeln så att den sitter nära yttertaket. Anslut huvudenheten till ett elektriskt 
220-volts uttag.

• Montera indikeringsenheten där du önskar läsa av den, det finns två stycken 
fästskruv med i paketet. Dra därefter upp kabeln genom genomföringen och 
anslut till indikeringsenheten. Kontrollera att lysdioden lyser. Om det lyser grönt 
indikerar det ett mögelfritt klimat och om det lyser rött är temperatur och luft-
fuktighet sådana att det närmar sig risk att mögel- och rötsvampsporer kan gro. 
Om det inte lyser kontrollerar du anslutningarna såväl till elnätet som mellan 
huvudenhet och indikeringsenhet

Läs av indikeringsenheten regelbundet.
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Garantivillkor
TrygghetsVakten Sverige AB lämnar för Tryg-
ghetsVakten Diagnos 7 års fabriksgaranti. Inköp 
skall styrkas med originalkvitto eller faktura.

Vår garanti innebär, att vi gratis reparerar eller 
ersätter sådana delar eller enheter, som genom 
normal användning under garantitiden blivit 
obrukbara på grund av fabrikations- eller ma-
terialfel. Dock gäller att den kompletta enheten 
sändes till oss före garantitidens utgång.

Efter garantireparationer eller garantibyte 
återsänder vi den reparerade eller utbytta 
produkten med normalt transportsätt fraktfritt 
inom Sverige.

Produkter som används för andra ändamål, un-
der andra förhållanden eller till andra värden än 
som specificerats och vartill de är beräknade, 
omfattas ej av vår garanti.

Vi fritar oss från ansvar för följdskador såsom 
driftavbrott, produktionsbortfall, skada på per-
son eller egendom etc som kan sättas i förbindelse 
med ett garantifel på av oss levererade produkter. 
Kostnad i samband med utbyte ersättes ej.

Denna garanti 
• Gäller enbart om installationen genomförts 

enligt de aktuella instruktionerna samt att 
skötselråden har följts. De senate instruktio-
nerna med skötselråd kan hämtas på www.
trygghetsvakten.se

• Gäller enbart mot uppvisande av den ur-
sprungliga fakturan eller orginalkvittot.

• Sätts ur spel om enhetens serienummer har 
ändrats, avlägsnats eller gjorts oläslig.

• Gäller ej om styrenhetens plombering är bru-
ten.

• Gäller ej om åverkan har gjorts på produkten 
eller om den använts för andra ändamål än det 
avsedda.

• Täcker inte under några omständigheter 
skada som uppkommit på grund av gjorda 
anpassningar eller justeringar på produkten 
utan skriftligt tillstånd från TrygghetsVakten 
Sverige AB.

Om produkten återsänds till oss måste detta  
göras så att skador inte uppstår på produkten  
under transporten. Kunden ansvarar för pro-
dukten fram till den har nått fram till Trygg-
hetsVakten Sverige AB.

Teknisk Dokumentation
Godkänt installationsområde: EES-området, den 
Europeiska Gemenskapens medlemsländer
Produktnormer: uppfyller krav ställda i den har-
moniserade standarden för produkter inom den Eu-
ropeiska Ekonomiska Samarbetsområdet; särskilt 
Maskindirektivet (98/79/EG) Direktivet för elek-
tromagnetisk kompabilitet (89/336/EEG, 92/31/
EEG, 93/68/EEG, 98/13/EG), och lågspänningsdi-
rektivet (73/23/EEG, 93/68/EEG). 
Anslutning: 220V växelspänning +/- 10%, 50 Hz. 
Strömförbrukning: max 5W
Temperatur, användningsområde: -40° C till + 
40° C
Temperatur, lagring: -40° C till +80° C
Korrosionsbeständighet: Mycket God. 

Livslängd: under normal användning över 50 år.
Kalibreringsintervall: under normal användn-
ing behöver enheten inte kalibreras om under sin 
livstid.
Elektrisk skyddsklass: IP 40, enheten skall mon-
teras inomhus, t ex i krypgrund eller i vindsu-
trymme.
Miljöfaktorer: TrygghetsVakten Diagnos är en 
miljövänligt produkt både i tillverkning, i använd-
ning och återvinning. TrygghetsVakten återvinnes 
som elektronik och lämnas till återvinningsplats. 
Materialet till TrygghetsVakten är PVC-plast, ABS-
plast, glas, koppar, Fenol-plast och tenn. Små män-
gder av andra metaller förekommer.


