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Innan installation
Tyvärr görs inte alltid grundarbeten vid ett husbygge fackmässigt. Du gör därför bäst i att 
kontrollera att din grund är lämpligt utformad. 

• Marken skall luta från grunden.

• Kontrollera att hängrännor och stuprör är rensade så att vatten flyter lätt igenom 
dessa. 

• Stuprör skall ledas bort från grunden. Dvs de skall ha en fot som vätter bort från 
huset eller vara kopplade till dräneringsslang.

• Kontrollera att rabatter slutar en bit från grunden (minst 20 cm) och att mellan-
rummet är fyllt med tvättad sten, singel eller mackadam. Detta är särskilt viktigt 
när jorden är lerig och släpper igenom vatten dåligt.

• Organiskt material, t ex trä, skall inte vara i direkt kontakt med grundens väggar 
och stödpunkter om dessa är i betong eller mursten, och inte heller mot marken. 

• Kontrollera dräneringen så att den fungerar samt rensa eventuella rensbrunnar.

•  Rensa bort allt organiskt material från grundbotten och grundmur. Det kan vara 
byggrester, brädor, löv, skräp mm. Allt rötskadat material skall alltid avlägsnas.

Grundbotten kan inte torkas ut, se därför till att den är fri från organiskt material.
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• Se till att det finns ett lufttätt skikt mot marken. Moderna krypgrunder är oftast 
gjorda med en botten av byggplast som ofta hålls fast med sten eller sand. Finns 
ingen byggplast eller annat tätt eller värmeisolerande skikt måste ett sådant läg-
gas in för att förhindra att markfukten avdunstar. 

•  Är det mycket vassa stenar och annat som kan penetrera plasten eller isoleringen 
bör du använda en armerad marktäckning eller krypgrundsisolering.

•  Plasten skall ligga ända ut mot yttermuren, hela markytan skall täckas. Kanterna 
på plasten skall vara uppvikta eller nedvikta så att vatten som kondenserar mot 
yttermuren rinner under plasten och inte ovanpå. Plasten skall läggas med ett 
överlapp på 50 cm (alternativt sammanfogas tätt med beständig tejp eller med 
svetsning). 

• Om grundmuren är gjord i lättklinker eller kan misstänkas vara fuktig skall plas-
ten dras upp så att den också täcker grundmurens innerväggar. Är muren spikbar 
kan du spika upp plasten med brickspick i överkant. Tänk på att grundmurens 
plast skall hänga ned under markplasten för att 
hindra ytkondens, som kan bildas vid snabba 
väderomslag, att rinna ut på plasten. Är muren 
inte spikbar kan en läkt sättas upp utanpå en 
god fuktspärr. 

 Ett säkrare alternativ till åldersbeständig byg-
gplast är armerad marktäckning eller krypgr-
undsisolering som både fungerar som fuktspärr 
och radonbroms i kombination med en lämplig 
värmeisolerande förmåga. 
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Tätning
•  Enklaste metoden att täta 

ventilerna är att skära ut en bit 
cellplast, i tjocklek 10 cm, som 
är en centimeter mindre än 
ventilen och sedan fylla mellan-
rummet som bildas med en tunn 
sträng fogskum.

 
 Se till att du har minst en ventil 

per utrymme i krypgrunden 
kvar. Dessa ventiler skall vara 
öppna så att luftgenomströmn-
ing sker genom samtliga utrym-
men. 

Installation
• Skydda sensorer mot regn och smuts

• Förbered så mycket som möjligt utanför grunden. 

• Bär heltäckande kläder. 

• Använd andningsskydd mot finkornigt damm. 

• Byxor med knäskydd är starkt rekommenderat. 

• TrygghetsVakten kabelklammerpistol förenklar monteringen av värme- och 
matningskabel avsevärt och för fogning av ventiler är vår fogskumspistol ett bra 
verktyg.

X



4

www.trygghetsvakten.se • 08-4100 1819 • 031-760 2000 • 040-630 1940

5

Installation av värmekabel
• Rulla först ut värmekabeln i sin fulla längd innan du börjar skruva upp den, så 
 slipper du trassel (rulla ut den som ett hjul, då undviker du att den snor sig).

• Styrenheterna till värmekabeln sätts i frånluftsutrymmet samt i den del av 
grunden som går mot norr och värmekabel dras längs yttermuren så att så god 
spridning som möjligt uppnås. Det måste finnas värmekabel direkt innanför 
frånluftsfläkten eftersom fuktbelastningen där är stor. 

 
 Placeringen av frånluften (fläkten) görs med hänsyn till uteplats mm så att fläkt-

surret inte kan uppfattas där man vanligen uppehåller sig i trädgården. Det går at 
komplettera med mer ljuddämpning om ljudet är störande.

 
• Installera TrygghetsVakten genom att fästa upp styrsystemet och värmekabeln 

i trossbottens undersida. Det är viktigt att värmekabeln hänger fritt utan att 
täckas av isolerande material. Den får 
heller inte ligga an mot någon typ av 
cellplast (frigolit, styrolit, polyuretans-
kum mm) eftersom den med tiden kan 
sjunka in i sådana material med risk för 
överhettning som följd. 

• Gör du flera installationer rekommend-
erar vi att du införskaffar TrygghetsVak-
tens kabelklammerpistol med vilken du 
enkelt skjuter fast värmekabel i de flesta 
material. Värmekabeln bör fästas med 
minst en meter mellan kabelklämmorna 
och skall helst hänga ner några centime-
ter där i mellan. 

• Värmekabeln skall fästas upp i så stor 
ring som möjligt, så väl spridd som 
möjligt och nära ytterkanterna (ca 10 
cm från grundmuren).

 Räcker inte värmekabeln runt längs alla 
väggar prioriteras området med luftintag och området där fläkten är monterad. 
Nord- och västsidan på huset är prioriterade framför syd och ostsidan. Se bild 
sidan 6.
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• Av huvudenheterna (den svarta lådan som värmekabeln är infäst i), skall den ena 
placeras i närheten av fläkten. 

• Sensorn som sitter på styrenheten skall fästas i blindbotten, så att maximalt 
avstånd från lådan och värmekabeln erhålles (kabeln skall vara sträckt i riktning 
bort från värmekabel och låda). Anledningen till detta är att fuktmätningen an-
nars kan bli felaktig.

N
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• Anslut värmekabelns styrenhet till elnätet. Styrsystemet gör först en diagnos på 
installationen, lysdioden/lampan är då tänd och/eller blinkar. Är allt korrekt lyser 
lysdioden sedan med fast grönt sken efter ca två minuter. Efter den initiala di-
agnosperioden, dvs efter några minuter, kommer enheten att lysa med fast grönt 
sken om allt är i sin ordning. Om luftfuktigheten är för hög kommer lysdioden 
att tändas och släckas med en sekunds mellanrum. Om detta sker, titta då till 
systemet efter några veckor, för att se att lysdioden lyser med fast sken. Om den 
fortfarande blinkar med en sekunds intervall, är det ett tecken på att kapaciteten 
hos systemet kan vara för liten för den installerade grunden. Om det inte lyser, 
kontrollera elanslutningen. Lyser det rött, kontakta inköpsstället.

Installation av fläktpaket

Styrenhet och sensorer
• Styrenheten monteras i trossbotten med de 

medföljande skruvarna, på en plats där utesen-
sorn (markerad ”ute” eller med blå färg) når 
in i en ventil. Utesensorn skall monteras så att 
den mäter på uteluft men ändå sitter regnskyd-
dat. Enklast brukar vara att sätta upp sensorn i 
överkant på en ventil innan ventilen tätas. OBS! 
MONTERA DEN INTE I UTBLÅS-VEN-
TILEN. Var försiktig så att inte fogskum expan-
derar ut över  sensorn, använd så lite fog-skum 
som möjligt i denna ventil. Innesensorn monteras på trossbottens undersida så att 
maximalt avstånd från låda, värmekabel och andra värmekällor erhålls.

Fläkt och ljuddämpare
• Montera fläkten genom att skruva fast de fiberförstärkta gummibanden i tross-

botten. Flexiröret sätts i den valda utluftsventilen (tänk på att välja en ventil 
som inte sitter vid en uteplats 
eftersom ett visst fläktljud alltid 
kvarstår) varefter utrymmet mel-
lan rör och ventilkant fogskum-
mas. 

 Flexiröret kan tryckas ihop för 
att passa i avlånga ventiler men 
ventilen får inte vara smalare 
än 5 cm eftersom luftflödet då 
börjar begränsas. Är ventilen 
smalare än så väljs en av tre 
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metoder: antingen tas ett större hål upp med en slaghammare; eller så monteras 
en extra parallellkopplad fläkt för att skapa erforderligt luftflöde och tryck; eller 
så monteras en Y-koppling på flexislangen så att två samverkande flexislangar 
tillsammans ger en yta av minst 75 kvadratcentimeter.

 Koppla därefter ihop fläkten med styrenheten genom att ansluta apparatuttaget 
till apparatintaget. 

 Anslut styrenheten till elnätet och kontrollera så att den lyser grönt. Om den 
blinkar grönt betyder det att styrenheten anser att det är så fuktigt att det finns 
skaderisk. Kontrollera i så fall att den lyser med fast grönt sken efter några 
veckor. Om den inte gör det bör du kontakta din återförsäljare för att ev höja 
kapaciteten på systemet.

Tillsyn
Vi rekommenderar att grunden ges god tillsyn. Fläkten är en slitagedel med begränsad 
hållbarhet och det är därför viktigt med löpande tillsyn. Visuell inspektion av grunden 
bör kompletteras med en TrygghetsVakten Diagnos som placeras i grunden med avläsning-
senheten uppe i huset.

Varannan månad
• Kontrollera att fläkten går minst varannan månad. 

Före och efter varje sommar
 
• Kontrollera att lysdioden på styrenheterna lyser med fast sken. Om lysdioden 

blinkar indikerar detta eventuellt underkapacitet. Kontakta er försäljare av syste-
met för diskutera eventuella åtgärder. 

• Kontrollera risken för mögel med antingen en fuktkvotsmätare eller probik-
sindikator. Om du använder en fuktkvotsmätare skall du mäta på flera ställen i 
trämaterialet i krypgrunden. Värdet skall vara ca 17 % eller lägre för att det skall 
vara säkert. Om du använder en probiksindikator skall denna vara vit för att det 
skall vara säkert. Om du valt att använda TrygghetsVakten Diagnos skall indik-
eringslampan lysa med fast grönt sken. Om resultatet inte är säkert visar det på 
en eventuell underkapacitet. Kontakta er försäljare av systemet för vidare åtgärd.

• Kontrollera att sensorerna är fria från spindelnät eller annat som kan påverka 
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mätningen. 

• Kontrollera att värmekabeln hänger fritt och inte är i kontakt med plastmate-
rial, isolering eller annat värmeisolerande material.

• Kontrollera att värmekabeln inte är skadad. Om värmekabeln är skadad skall 
strömmen omedelbart brytas och enheten ersättas.

• Kontrollera att det inte har uppstått färgförändringar eller påväxt i trossbotten 
eller syllen.

• Kontrollera att plasten/marktäckningen mot marken är hel och torr på ovan-
sidan. Om plasten är skadad bör den ersättas. 

• Kontrollera dräneringen kring huset så att mark och murar inte står blött.
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Innehåll i TrygghetsVakten Pro-X/E
1 st styrenhet för fläkt
1 st fläkt med ljuddämpare och flexislang
2 st styrenheter med värmekabel*
Skruv för montering av styrenheter, värmekabel, fläkt och ventilationsdetaljer
Stålklammer för montering av värmekabel
*Andra produktkonfigurationer förekommer efter överenskommelse



10

www.trygghetsvakten.se • 08-4100 1819 • 031-760 2000 • 040-630 1940

11

©
 2

01
1 

Li
nd

en
st

on
e 

In
no

va
tio

n 
A

B

Garantivillkor 
TrygghetsVakten Sverige AB lämnar för alla Try-
gghetsVakten produkter 3 års fabriksgaranti. 
Genom att registrera produkten kan en ytterlig-
are garanti på 4 år, totalt 7 år, erhållas. Registre-
ring sker på Internet. www.trygghetsvakten.se/
garanti 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 senaste instruktio-
nerna med skötselråd kan hämtas på 

 www.trygghetsvakten.se 

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

• Gäller ej om enhetens serienummer har änd-
rats, avlägsnats eller gjorts oläslig eller om 
plomberingen är bruten.

• Gäller ej om skada uppstått som kan anses 
ligga utanför vår kontroll, som översvämning, 
elnätsfel, påverkan av skadedjur etc.

• 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 dess att den har nått fram till 
TrygghetsVakten 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 960W, (440W per värme-
kabel och 60W till fläkten)
Temperatur, användningsområde: -40° C till + 
40° C
Temperatur, lagring: -40° C till +80° C
Korrosionsbeständighet: Mycket God. 
Livslängd: under normal användning över 50 år, 

med undantag av fläkten som normalt behöver by-
tas efter 10-15 år.
Kalibreringsintervall: under normal användning 
behöver enheten inte kalibreras om under sin livs-
tid.
Elektrisk skyddsklass: IP 44, enheten skall 
monteras inomhus, t ex i krypgrund eller i vind-
sutrymme.
Miljöfaktorer: TrygghetsVakten är ett mer 
miljövänligt alternativ än traditionella sorption-
savfuktare både i tillverkning, i användning och 
återvinning. TrygghetsVakten återvinnes som elek-
tronik och lämnas till återvinningsplats. Materialet 
till TrygghetsVakten är PVC-plast, ABS-plast, glas, 
koppar, Fenol-plast och tenn. Små mängder av an-
dra metaller förekommer.


