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1. MAIN DIMENSIONS 1. YTTERMÅTT KONTROLL 2. WIRING DIAGRAM 2. KOPPLINGSSCHEMA

3. TECHNICAL DATA 3. Teknisk Data

Temperature setting range /  Temperaturområde
+10 … +30oC

Operation temperature range / Drifttemperaturområde
0 … +40oC 

Protection degree /  Kappslingsklass IP
IP30 

Contacts current capacity /  Strömförbrukning
5A 

Power supply / Spänning 230V / 50Hz 

Weight / Vikt 200 g

Installation type / Installations område Surface (wall) / Vägg

To ensure proper measurements, the controller should be installed at a height of 
approx. 1.5 m above the ground in a place with good air circulation. Do not place 
it near heat sources, lighting, air inlets, windows and door openings, etc. 

Default connection of TS is CONT* mode connectors 4-5, to switch to AUTO**  
mode put jumper to connectors 3-5. 
*continuous fan work / **fan work depends on thermostat

För att erhålla goda avläsningsvärden skall kontrollen installeras på höjd 1,5m
i ett område med god luftcirkulation. 
Installera ej kontrollen i närheten av en värme eller ljuskälla eller i närheten av 
fönster eller en dörröppning etc. 
dörröppningar.. 
Standard anslutning för TS kontrollen är CONT* vid läge 4-5, önskas 
auto'' läge överbygla då 3-5
*Kontinuerlig körning av fläkt / ** Fläkten kör i samband med temperatursenor

4. INSTALATION 4. Installation



Handhavande manual TS-Kontroll.
3-Stegsfläkt med inbyggd temperatursensor

Ställ in önskad 
rumstemperatur

Ställ in önskat driftläge.
VÄRME-FLÄKT-KYLA

Ställ in önskad hastighet på 
fläkten. 
Hastighet 1-2-3  där 
hastighet 3 är max.

On/Off knapp för på och 
avslagning av kontroll. 




