
THERMING TRYGG
MONTERINGSANVISNING

Kontrollera leveransen och rapportera ev. skada eller 
materialbrist omgående.

Förberedelser

Version  A1.0

-Therming Trygg Larmenhet
-Tryckknapp
-Montageskruvar 
-Monteringsanvisning

MEDFÖLJANDE MONTAGETILLBEHÖR

1 st. 
1 st.
8 st. 
1 st.

SVENSK DESIGN,
TILLVERKNING OCH 
KVALITET

Skanna för att ladda ner 
monteringsanvisning

FINNEBÄCKS AB
Edsgatan 3

671 70 Edane

Mail: of fice@finnebacks.se

Telefon: +46(0)570-727770 

www.finnebacks.se



1.1 Placeras på utsidan frysrum, i ögonhöjd och väl synlig/åtkomlig.

2.1 Placeras bredvid dörr invändigt i frysrummet, 50 cm ovan golv.

Säkerställ att larmsignalen ljuder i ett bemannat utrymme.

Tryckknappen får ej blockeras av varor/gods.

INSTALLATIONSBESKRIVNING

1. LARMENHET - PLACERING UTSIDA FRYSRUM

2. TRYCKKNAPP - PLACERING INSIDA FRYSRUM

Tryckknappen ingår i larmets funktion och får aldrig ersättas med knapp av 
annan typ!



KRETSKORT - LARMENHET

FUNKTIONALITET - LARMENHET

FUNKTIONSTEST: (minst en gång per månad)

SKÖTSEL

Batteribackup med automatisk laddning säkerställer funktionerna i minst 24h vid strömavbrott. 
Larmenheten innehåller även en reläfunktion med en potentialfri växlande kontakt (Max 230V, 
10A), för extern vidarekoppling till exempelvis en bemannad expedition eller larmcentral.

- Bryt nätspänningen och kontrollera att signallampa “Batteridrift” tänds på frontpanelen. 
- Återställ nätspänningen och kontrollera att signallampa “NÄTSPÄNNING”  tänds.
- Aktivera tryckknapp inuti frysrummet och kontrollera att signallampan “NÖDLARM” blinkar, 
samt att akustisk signal ljuder.

Larmenheten är i det närmaste underhållsfri. Den skall hållas ren, torr och fri från is.
Batteriets livslängd är ca. 5 år. Använd endast originalbatteri vid byte!

FUNKTIONSBESKRIVNING



GRÖN LAMPA NÄTSPÄNNING

RÖD LAMPA NÄTSPÄNNING

GUL LAMPA BATTERIDRIFT

GUL LAMPA LARMKNAPP

FUNKTIONSBESKRIVNING

Tänd lampa: Normaldrift med nätspänning.
Släckt lampa: Batteridrift.

LARM: Lampan blinkar och enheten avger  en 
akustisk signal.
Återställning: Röd, (Reset) är placerad på 
 enhetens undersida riktad nedåt.

Tänd lampa: Batteridrift.
Byt Batteri: Lampan blinkar och enheten  avger 
en akustisk signal.

Larmknappen ur funktion: Lampan lyser  och 
enheten avger en akustisk signal. Återställning 
sker automatiskt när larmknappen återställts till 
korrekt funktion.

www.finnebacks.se

En produkt från

Skanna för att ladda ner 
monteringsanvisning


