
 
 

 

Skötsel av Brandvarnare 
 
Läs noga igenom bruksanvisningen och spara den. Där står bl. a var brandvarnaren ska placeras, hur 
den ska monteras, hur man testar och sköter brandvarnaren samt batteribyte och vilka batterier som 
ska användas.  
 
 
Åtgärderna för att sköta en brandvarnare är mycket enkla, men viktiga.  
 

1. Kontrollera en gång i månaden att brandvarnaren fungerar.   

Det görs genom att trycka på testknappen. Håll inne några sekunder tills larmsignalen hörs.  
Testknappen kontrollerar samtliga nödvändiga funktioner i brandvarnaren.  
 
Testa inte  med rök eftersom detta kan vara missvisande om inte korrekt testutrustning användes.  
Testa inte med öppen låga, eftersom detta kan skada brandvarnaren samt innebära fara för 
omgivningen.  
 
Om det inte hörs någon larmsignal när man testar så är det dags att byta batteri.  
 
Efter batteribytet kontrollerar man på nytt funktionen genom att trycka på testknappen. Om det trots 
nytt batteri ändå inte hörs någon larmsignal är det dags att kassera den gamla brandvarnaren 
och installera en ny.  

Den kasserade brandvarnaren hanteras som elektriska avfallsprodukter. 
 

2. Rengör  

Regelbundet, gärna i samband med test av brandvarnaren, och speciellt vid oönskade larm bör man 
dammsuga brandvarnare med en mjuk borste. Man kan även torka av den med en mycket lätt fuktad 
trasa.  
För bästa resultat: 
1. dammsug 
2. blås 

3. dammsug 

 

3. Var uppmärksam på batteribytessignalen 
Alla batteridrivna brandvarnare avger en liten signal, oftast ett litet pip, ca en gång per minut när det är 
dags att byta batteri. Signalen varar i ca en månad. Brandvarnaren fungerar som vanligt under denna 
tid, men byt batteri så fort du hör pipet.   
 

4. Kassering av uttjänta brandvarnare 
När din brandvarnare inte längre fungerar lämnar du den till återvinning, oftast kommunens 
återvinningscentral men det kan också finnas lokala lösningar med mer fastighetsnära insamling. Då 
kommer den att förbehandlas och materialet kan återanvändas så att vi gemensamt sparar på jordens 
resurser.  

Du behöver inte plocka ut batteriet, det kan sitta kvar när du lämnar in brandvarnaren, det kommer till 
rätt återvinning ändå. Om du däremot byter batteri så lämnar du det gamla batteriet till 
batteriinsamlingen, också det på en återvinningscentral eller i andra lokala lösningar, exempelvis 
batteriholk. 
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Oönskade larm 
 
Det finns ett antal faktorer som kan utlösa oönskade larm. Några av dessa kan är: 

Hög luftfuktighet.  
Vid hög luftfuktighet (över 90 % relativ fuktighet) kan oönskade larm uppstå. Detta beror på ökad 
känslighet eller kondens i detektionskammaren.  
Kan uppstå vid öppnandet av en badrumsdörr, vid användning av ångstrykjärn, vid årstider med hög 
luftfuktighet (exv. i kombination med luftföroreningar etc.).  
Det kan vara svårt att komma till rätta med dessa problem, men en lösning kan vara att flytta 

brandvarnaren (om den sitter t ex utanför badrummet eller vid en ventil för ånga), eller att försöka 
minska luftfuktigheten i bostaden. 

Naturliga rökpartiklar i luften.  
Dessa kan vara synliga eller osynliga, och ex. komma från spisugnen, brödrosten eller från en öppen spis 

eller liknande. Det kan också vara rökpartiklar som finns i luften, ex. vid större skogsbränder (även i 
annat land!).  
Problemen kan ibland minskas genom att flytta brandvarnaren, alternativt vädra ut rökpartiklar, eller 
stänga ute partiklar som kommer utifrån. 

Smuts & föroreningar.  
Brandvarnarna kan få förhöjd känslighet om smuts och damm förorenar detektionskammaren.  
Speciellt vid oönskade larm bör man dammsuga brandvarnare med en mjuk borste. Man kan även torka 
av den med en mycket lätt fuktad trasa.  
För bästa resultat: 
1. dammsug 
2. blås 
3. dammsug 

 
Batteribytarsignalen ska inte förväxlas med larm. Batteribytarsignalen är önskad och ska följas upp 

med batteribyte och funktionskontroll genom testknappen.   
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	E 85 816 62 / SSTL 35 304 71
	100_SVE_061127.pdf
	Installation 
	Infällt montage EB-Therm monteras i en standard apparatdosa 65 mm. Placering skall vara så att termostaten skyddas från direkt solljus och luftdrag. Givaren ska monteras i ett skyddsrör förlagt i golvet, där röränden ska tätas. Alla inkommande rör och kanaler skall tätas så att temperaturgivaren inte kan påverkas av drag.  
	1. Se till att dosan ligger i plan med väggen.
	2. Avlägsna inställningsratten. Lossa skruven. Lyft av fronten och ramen.

	Montage med förhöjningsram Förhöjningsram E 85 816 68, se fig 3.
	Montage i våtrum Montera IP 21 packningen typ 66 210 06 enligt fig 4.
	Inställning 
	 B - Golvtermostat (fabriksinställd) - Termostaten reglerar golvtemperaturen med hjälp av golvgivaren. Inställning enligt fig 5d (maximal vridning åt vänster). 
	 C - Rumstermostat - Termostaten reglerar rumstemperaturen med hjälp av en inbyggd givare. Inställning enligt fig 5e (maximal vridning åt höger).
	Tekniska data EB-Therm 100




	EB-Therm 100 med tillbehör 
	Färg Polarvit
	Indikering
	Matning 230V inkopplad Grön lysdiod
	EMC-certifierad och klarar en överspänning på 2500 VAC
	Art.nr. Artikel Mått (mm)



	100_ENG_061128.pdf
	Installation 
	Infällt montage EB-Therm monteras i en standard apparatdosa 65 mm. Placering skall vara så att termostaten skyddas från direkt solljus och luftdrag. Givaren ska monteras i ett skyddsrör förlagt i golvet, där röränden ska tätas. Alla inkommande rör och kanaler skall tätas så att temperaturgivaren inte kan påverkas av drag.  
	1. Se till att dosan ligger i plan med väggen.
	2. Avlägsna inställningsratten. Lossa skruven. Lyft av fronten och ramen.

	Montage med förhöjningsram Förhöjningsram E 85 816 68, se fig 3.
	Montage i våtrum Montera IP 21 packningen typ 66 210 06 enligt fig 4.
	Inställning 
	 B - Golvtermostat (fabriksinställd) - Termostaten reglerar golvtemperaturen med hjälp av golvgivaren. Inställning enligt fig 5d (maximal vridning åt vänster). 
	 C - Rumstermostat - Termostaten reglerar rumstemperaturen med hjälp av en inbyggd givare. Inställning enligt fig 5e (maximal vridning åt höger).
	Tekniska data EB-Therm 100




	EB-Therm 100 med tillbehör 
	Färg Polarvit
	Indikering
	Matning 230V inkopplad Grön lysdiod
	EMC-certifierad och klarar en överspänning på 2500 VAC
	Art.nr. Artikel Mått (mm)



	100_NO_061128.pdf
	Installasjon
	Innfelt montering EB-Therm monteres i en standard apparatboks 65 mm. Plassering skal være slik at termostaten beskyttes fra direkte sollys og kulderase. Føleren skal monteres i et beskyttelserør forlagt i gulvet, der rørende ska tettes. Alle innkommende rør og kanaler skal tettes slik at temperaturføleren ikke kan påvirkes av luftdrag.
	1. Se til at boksen ligger i plan med veggen.
	2. Løft instillningsrattet. Løsn skruen. Løft av fronten og rammen.

	Montering med foringsramme Foringsramme E 85 816 68, se fig. 3.
	Montering i våtrom Monter IP 21 pakningen type 66 210 06 etter fig. 4.
	Innstiling
	( B - Gulvtermostat (fabrikkinnstilt) - Termostaten regulerer gulvtemperaturen ved hjelp av gulvføleren. Innstilling etter 5d (maksimal vridning mot venstre).
	( C - Rom termostat - Termostaten regulerer rom temperaturen ved hjelp av en innebygd føler. Innstilling etter 5e (maksimal vridning mot høyre).



	EB-Therm 100 med tilbehør      
	Farge Polarhvit
	Indikering
	Tilførsel 230V innkoblet Grønn lysdiode
	Art.nr. Artikkel Størrelse (mm)


	100_FIN_061128.pdf
	Asennus 
	Uppoasennus EB-Therm asennetaan 65 mm:n standardikojerasiaan. Termostaatti on sijoitettava paikkaan, joka on suojassa auringonvalolta ja vedolta. Anturi asetetaan lattiaan asennettuun suojaputkeen, jonka pää on tukittava. Kaikki sisään tulevat putket ja kanavat on tukittava niin että veto ei pääse vaikuttamaan lattia-anturiin.
	1. Varmista, että rasia on asennettu seinän kanssa samaan tasoon.
	2. Poista säätönuppi. Irrota ruuvi. Poista etupaneeli ja kehys.

	Asennus pintakehyksellä Pintakehys 3530473, katso kuva 3.
	Asennus märkätiloihin Asenna IP21 tiiviste, malli 66 210 06 kuvan 4 mukaisesti.
	Säätö 
	 B - Lattiatermostaatti (tehtaassa säädetty)  – Termostaatti säätää lattialämpötilan lattia-anturin avulla. Säätö kuvan 5d mukaisesti (maksimaalinen kierto vasempaan).
	 C - Huonetermostaatti – Termostaatti säätää huonelämpötilaa sisäänrakennetun anturin avulla. Säätö kuvan 5e mukaisesti (maksimaalinen kierto oikeaan).
	Tekniset tiedot EB-Therm 100




	EB-Therm 100 lisävarusteineen
	Väri                                             Polarvalkoinen
	Näyttö
	Syöttö 230V kytketty  Vihreä valodiodi
	EMC-sertifioitu ja kestää  2500 VAC:in ylijännitteen.
	Tuote no                 Tuote                                   Mitat (mm)



	100_ French_061128.pdf
	Installation 
	Installation encastrée   EB-Therm s’installe dans une boîte murale de 65 mm. L’emplacement doit être choisi de façon à ce que le thermostat soit protégé des rayons du soleil et des courants d’air directs. La sonde doit être installée dans un tuyau protecteur dans le sol. L’extrémité du tuyau doit être bouchée. Tous les tuyaux et conduits doivent être bouchés de façon à ce que la sonde de température ne soit pas affectée par des courants d’air.  
	1. Assurez-vous que le boîtier du thermostat soit bien encastré dans le mur.
	2. Tournez la molette de réglage. Enlevez la vis. Enlevez le couvercle frontal et le cadre.

	Installation avec un cadre à rallonge  Cadre à rallonge E 85 816 68, voir Fig. 3.
	Installation dans une pièce humide  Utilisez l’indice de protection IP 21 (joint d’étanchéité E 66 210 06) comme le montre la Fig. 4.
	Réglage
	 B - Thermostat au sol (préréglé à l’usine) - Le thermostat régule la température du sol à l’aide de la sonde de sol. Le réglage est montré sur la Fig. 5d (tourner vers la gauche au maximum).
	 C - Thermostat d’ambiance – Le thermostat régule la température d’ambiance à l’aide de la sonde intégrée. Le réglage est montré sur la Fig. 5e (tourner sur la gauche au maximum). 
	Données techniques EB-Therm 100




	EB-Therm 100 et accessoires 
	Couleur Blanc Polaire
	Indication
	Sous tension 230 V  Led VERT
	Compatible pour Eljo Trend, Elko RS, Strömfors et Merten façades systèmes, certifié EMC. Résistant à une charge de 2500 V AC.
	Art. no. Article Dimensions (mm)



	100_Spanish_061128.pdf
	- ESPAÑOL -
	Descripción  EB-Therm 100 D   
	Instalación 
	Montaje empotrado EB-Therm 100 está montado en una caja estándar de 65 mm. El emplazamiento debe elegirse de forma que el termostato esté protegido de la luz directa del sol y de las corrientes de aire. La sonda debe instalarse dentro de un tubo protector en el suelo. El extremo del tubo debe estar sellado. Todas las cañerías entrantes deben sellarse para que la sonda esté protegida de las corrientes de aire.  

	Montaje en locales húmedos Utilice el  IP 21 referencia E 66 210 06  como se indica en la Fig 4.   
	Colocación  

	  
	Especificaciones técnicas EB-Therm 100
	Indicaciones  


	Certificado EMC.  Resiste una carga de 2500V AC. 

	100_TY_061128.pdf
	Installation
	Unterputz-Montage Der EB-Therm wird in einer Standard-Anschlussdose Ø 65 mm montiert. Der Thermostat muss so eingebaut werden, dass er weder direkter Sonneneinstrahlung noch Luftzug ausgesetzt ist. Der Geber wird in einem im Boden verlegten Schutzrohr montiert. Das Rohrende wird dicht verschlossen. Alle zuführenden Rohre und Wandkanäle müssen gedichtet werden, damit der Temperaturgeber keinem Luftzug ausgesetzt wird.  
	1. Die Dose muss plan mit der Wandfläche liegen.
	2. Nehmen Sie den Einstell-Drehschalter ab. Lösen Sie die Schraube. Heben Sie Frontabdeckung und Rahmen ab.

	Montage mit Erhöhungsrahmen Erhöhungsrahmen E 85 816 68, siehe Bild 3.
	Montage in Feuchträumen Bringen Sie die IP21-Dichtung (Typ 66 210 06) gemäß Bild 4 an.
	Einstellung
	 B - Bodenthermostat (ab Werk) – Der Thermostat reguliert die Bodentemperatur mithilfe des Bodensensors. Die Einstellung erfolgt gemäß Bild 5b (Drehung bis zum Anschlag nach links). 
	 C - Raumthermostat – Der Thermostat reguliert die Raumtemperatur mithilfe eines eingebauten Gebers. Die Einstellung erfolgt gemäß Bild 5e (Drehung bis zum Anschlag nach rechts). 
	Technische Daten EB-Therm 100




	EB-Therm 100 mit Zubehör
	Farbe Polarweiß
	Anzeigen
	Anschluss 230 V vorhanden Grüne Leuchtdiode
	EMV-zertifiziert; für Überspannung von 2500 V AC ausgelegt
	Art.-Nr. Artikel Maß (mm)



	100_pol_061128.pdf
	Instalacja

	100_RUS_061128.pdf
	Технические данные EB-Therm 100
	EB-Therm 100 аксессуарами
	Цвет Полярный белый

	100_ENG_061128.pdf
	Installation 
	Infällt montage EB-Therm monteras i en standard apparatdosa 65 mm. Placering skall vara så att termostaten skyddas från direkt solljus och luftdrag. Givaren ska monteras i ett skyddsrör förlagt i golvet, där röränden ska tätas. Alla inkommande rör och kanaler skall tätas så att temperaturgivaren inte kan påverkas av drag.  
	1. Se till att dosan ligger i plan med väggen.
	2. Avlägsna inställningsratten. Lossa skruven. Lyft av fronten och ramen.

	Montage med förhöjningsram Förhöjningsram E 85 816 68, se fig 3.
	Montage i våtrum Montera IP 21 packningen typ 66 210 06 enligt fig 4.
	Inställning 
	 B - Golvtermostat (fabriksinställd) - Termostaten reglerar golvtemperaturen med hjälp av golvgivaren. Inställning enligt fig 5d (maximal vridning åt vänster). 
	 C - Rumstermostat - Termostaten reglerar rumstemperaturen med hjälp av en inbyggd givare. Inställning enligt fig 5e (maximal vridning åt höger).
	Tekniska data EB-Therm 100




	EB-Therm 100 med tillbehör 
	Färg Polarvit
	Indikering
	Matning 230V inkopplad Grön lysdiod
	EMC-certifierad och klarar en överspänning på 2500 VAC
	Art.nr. Artikel Mått (mm)



	100_ENG_061128.pdf
	Installation 
	Flush mounting   EB-Therm mounts in a standard 65 mm wall box. The location should be chosen so that the thermostat is protected from direct sunlight and draughts. The sensor must be installed in a protective tube in the floor. The end of the tube must be sealed. All incoming pipes and ducts must be sealed so that the temperature sensor is not affected by draughts.  
	1. Make sure that the wall box is flush with the wall.
	2. Remove the setting knob. Loosen the screw. Remove the front cover and the frame.

	Mounting with extension frame   Extension frame E 85 816 68, see Fig 3.
	Wet room installation   Use the IP 21 rated gasket E 66 210 06 as shown in Fig 4.
	Setting 
	 B - Floor thermostat (preset at the factory) - The thermostat regulates the floor temperature by means of the floor sensor. Setting as shown in Fig 5d (maximal turning to the left).
	 C - Room thermostat – The thermostat regulates the room temperature by means of the built-in sensor. Setting as shown in Fig 5e (maximal turning to the right). 
	Technical data – EB-Therm 100




	EB-Therm 100 with accessories 
	Colour Polar white
	Indication
	230 V supply connected Green LED
	EMC certified. Withstands a surge of 2500 V AC.
	Art. no. Article Dimensions (mm)



	100_ENG_061128.pdf
	Installation 
	Flush mounting   EB-Therm mounts in a standard 65 mm wall box. The location should be chosen so that the thermostat is protected from direct sunlight and draughts. The sensor must be installed in a protective tube in the floor. The end of the tube must be sealed. All incoming pipes and ducts must be sealed so that the temperature sensor is not affected by draughts.  
	1. Make sure that the wall box is flush with the wall.
	2. Remove the setting knob. Loosen the screw. Remove the front cover and the frame.

	Mounting with extension frame   Extension frame E 85 816 68, see Fig 3.
	Wet room installation   Use the IP 21 rated gasket E 66 210 06 as shown in Fig 4.
	Setting 
	 B - Floor thermostat (preset at the factory) - The thermostat regulates the floor temperature by means of the floor sensor. Setting as shown in Fig 5d (maximal turning to the left).
	 C - Room thermostat – The thermostat regulates the room temperature by means of the built-in sensor. Setting as shown in Fig 5e (maximal turning to the right). 
	Technical data – EB-Therm 100




	EB-Therm 100 with accessories 
	Colour Polar white
	Indication
	230 V supply connected Green LED
	EMC certified. Withstands a surge of 2500 V AC.
	Art. no. Article Dimensions (mm)
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