ENTL

Installationsanvisning
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Montering

ENTL levereras med väggkåpan monterad (monterad med ”snäpp”)
För att demontera kåpan gör enl följande:
Ta tag i kåpan med ﬁngrarna från båda händerna och sätt tummarna
på ratten.
Snäpp av kåpan.
Bottenplattan består av monteringsplatta och en löst monterad platta
som håller givaren.
Monteringsplattan har 3st skruvhål
för montering.

När plattan är monterad kan man
sätta tillbaka väggkåpan.

Allt montage skall utföras enligt AMA.
Assembly must be done according to instructions.
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Montering
Givarplattan har 2st skruvhål för
separat montering

Frostskydd

*
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ca. °C max vid stängd ventil

Om ENTL ska monteras på en kylventil, använder man
medföljande etikett ”Kallare - Varmare”.
Montera denna så att den svarta pilen kommer strax
under siffran 5.

Kallare

Om givaren skall placera på ett annat
ställe än termostaten, knäpp loss
givaren med tillhörande platta från
monteringsplattan.
Rulla ut kapilläröret så långt som det
behövs och montera givaren på önskad
plats.
Sätt medföljande kåpa över givaren.

Klammer samt spik medföljer om detta behövs vid montering.

Varmare

ENTL

Installation Instruction
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Assembling

ENTL is delivered with it´s cover mounted (snap on type).
To remove the cover do as follow:
Grip the cover with both hands holding your thumbs on top of the
knob and snap it off.
The bottom plate consist of the mounting plate and a plate mounted
loosely holding the sensor.
The mounting plate has 3 screw
holes for mounting.

When the plate is mounted, you
can remount the cover.
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Assembling
The sensor plate has 2 screw holes
for separate mounting

Frost protection
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ca. °C max at closed valve

The label ”Cooler - Warmer” is used when the termostat ENTL is
mounted on Cooling valves.
Put the label with the arrow under number 5.

Cooler

If you want to put the sensor
somewhere away from the termostat,
you just loosen the sensor plate with
the sensor from the bottom plate.
Roll out desired lenght of capillary tube
and mount the sensor where
you want it.
Put the cover over the sensor.

Staples and nails are supplied if required during assembling.

Warmer

