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Installasjon‐ og brukermanual 
ØS Bakkeføler Snøsensor 1  20m  (3154)  

El. nummer  54 705 60 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ØS Bakkeføler Snøsensor 1  
 
Inledning 
Denna väderbeständiga sensor används för att mäta temperatur i utomhus anläggningar. 
 
Användningsområde 
Temperatur mätning utomhus samt tex Tak och markanläggningar. 
 
 
 
 
 

 
Produkttabell ØS Tak‐ og takrennesensor 16A – Komplett: 

El. nummer Beskrivelse (komplett) 

54 705 49 ØS Tak- og takrennesensor 16A - Komplett  
 

El. nummer Beskrivelse (som deler) 

54 705 54 ØS Snøsensor 2 Slaveenhet 16A 
54 705 55 ØS Snøsensor 2 Masterenhet 16A 
54 705 70 ØS Tak- og takrennesensor 20 m – Kit * 
54 705 59 ØS ØS Tak- og takrennesensor 20 m (3354) 
54 705 66 ØS Feste for Tak- og takrennesensor Sink 
54 705 67 ØS Feste for Tak- og takrennesensor Kobber 
54 705 63 ØS Luftføler (3115) 

*Tak- og takrennesensor inklusive feste i sink.  
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Installasjon 

 
Installation Markanläggning 
Temperatur sensor 3154 BOLB skall installeras i området som skall värmas upp. Sensorn placeras i 
området med mest skugga eller där det är minst solsken för att kunna mäta den lägsta 
temperaturen för anläggningen. Det är också viktigt att undvika om där finns något som kan 
påverka mätresultatet negativt som tex. utblås från ventilation.   
Sensorn monteras i ingjutningsfäste med fästplatta som sensorn skruvas i.  
Montera i förväg ingjutningsfäste och skyddsrör på rätt höjdnivå och försäkra er om att den ej kan 
sjunka. (se bild A). 
 
 
 
 
 
 
 
  

         Bild A. 
 
 
 
 
 
För att inte påverka mätresultatet så skall där vara minst 50 mm mellan värmekabel och 
ingjutningsfäste.  
Sensorn får ej placeras högre än omgivande ytor annars finns det risk för att den kan bli mekaniskt 
skada. Det är bättre den monteras något lägre, max 5 mm lägre. 
Täta skyddsrör och ingjutningsfäste för att undvika att man fyller dem med material från 
omgivande ytor vid färdigställande av ytorna. Använd avsett lock för ingjutningsfästet. 
Försäkra er alltid om att sensorn, sensorkabel, ingjutningsfäste, fästplatta och skyddsrör ej kan bli 
mekaniskt skadad vid installation och användning som tex komprimering av markyta och onormal 
tung trafik.  
Sensorn och sensorkabel får inte utsättas för högre temperatur än 70°C.  
Sensor och sensorkabel och eventuell förlängning skall hållas skild från övrig 
lågspänningsinstallation. 
 
 
Installation Takanläggning 
Temperatur sensorn 3154 BOLB installeras inom det uppvärmda området där den lägsta 
temperaturen uppstår.  
Försäkra er om att sensorn inte kan bli påverkad av annan värmekälla som tex ventilation. 
För att inte påverka mätresultatet skall där vara minst 20 mm mellan värmekabel och sensorn  
(se bild B). 
 

 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 

 

min. 2 cm  

Varmekabel Varmekabel 

 Fästplatta sammahöjd som omgivande 
ytor. Fästplatta får ej sticka upp. 

 Platta för att Sensor 3154 BOLB skall behålla rätt höjd. 

Värmekab
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  Bilde  B: Installasjon i takrenne.         
   
 För montering använd fästplåt i zink eller koppar. Använd koppar fästplåt i vid montering på 

koppar tak/hängrännor. Övriga installationer använd zink fästplåten. 
 

 Bruk vedlagte plastmutter og brikke for å feste sensoren på festeplaten og juster sensorens høyde. 
Festeplaten kan formes og tilpasses slik at den passer best mulig. Festeplaten festes så med passende 
monteringslim, lodding, festebånd eller skrues fast.  

 Sensor og sensorkabel får ikke utsettes for høyere temperatur enn 70°C.  
 Sensor og sensorkabel og eventuell forlengelseskabel skal holdes separat fra øvrig 

lavspenningsinstallasjon.  
 

Maksimum lengde følerkabel 
 
Den fabriksmonterad sensorkabel kan max förlängas 100 m med en kabel för utomhusbruk min 1,5 
mm2 ledare och med tillräckligt bra mekaniska egenskaper. Skarv kan utföras med kopplingsdosa 
eller annan vattentät skavmetod. Sensorkabel och förlängningskabel får bara användas som 
signalkabel. 
 

 
Feilsøking 
For å feilsøke på sensoren skal den ikke være tilkoblet.  
 
Feilsøking temperaturmåling 
Resistansmåling gjøres mellom hvit og hvit/svart. 
Tabellen nedenfor viser gjeldende verdier ved ulike temperaturer. 
 

°C Ω °C Ω °C Ω °C Ω 
-35 32197 -8 8132 8 3974 25 2000 
-30 24532 -6 7405 10 3652 26 1925 
-25 18851 -5 7070 12 3360 28 1785 
-20 14616 -4 6752 14 3094 30 1657 
-18 13211 -2 6164 15 2970 32 1539 
-16 11958 ±0 5634 16 2852 34 1430 
-15 11383 2 5155 18 2632 35 1379 
-14 10839 4 4721 20 2431 36 1331 
-12 9838 5 4520 22 2247 38 1239 
-10 8941 6 4329 24 2079 40 1154 

 
 
Stell og vedlikehold 
Anlegget er vedlikeholdsfritt. Temperatur- og fuktighetssensoren er ikke følsom for skitt. Det anbefales at man 
før hver driftssesong rengjør og kontrollerer anlegget. Dette gjelder både varmekabel og styringsutstyr for og 
sikkerhetsstille at anlegget ikke har blitt skadet og at det fungerer som det er prosjektert. 

 
Garanti  
Garantien gjelder under følgende forutsetninger: 

 ØS Varme skal kontaktes ved mistanke om feil på produktet. 
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 Installasjonen skal være utført av en autorisert El-installatør i samsvar med gjeldende forskrifter og ØS 
Varmes Installasjon- og brukermanual. 

 


