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Datum

2016-11-01
Tekniska k
kontoret

C
Checklistta för värrmeväxla
are
Problem

Åtgärd
Å

Inngen värme alls
a

Kolla
K
så att trrycket är braa. Om inte, fy
yll på system
met, kontrolleera
också
o
att cirkkulationspum
mpen fungerar som den skka.

Deet finns ingeet eller
litte varmvattenn

Filtret
F
för inkkommande fjärrvärme kan
n vara igensaatt. Om det är
ä så,
ring tekniska kontoret, så kommer en tekniker ochh hjälper dig..

Vaattentemperaaturen
peendlar

När
N du spolarr varmvatten
n på flera ställlen samtidiggt störs den
automatiska
a
rregleringen. Be därför dee andra i hushhållet att intee
spola varmvaatten samtidig
gt om du till exempel dusschar. Du kaan
också
o
installeera en trycksttyrd termostaatblandare föör dusch.

Lååg vattentem
mperatur
occh oljud

Stäng
S
kallvatt
ttenventilen på
p fjärrvärmeecentralen occh vrid sedan
n på
varmvattnet
v
i till exempell kökskranen
n. Om det, troots detta, rinn
ner
vatten
v
finns ddet ett överlääckage från kallvatten
k
tilll varmvatten i
någon
n
termosstatblandare. Då är det blandaren som
m ska renoverras
eller
e
bytas ut..

Ljjudnivån är hög
h

Problemet
P
kaan vara luft i cirkulationsp
pumpen. Stän
äng av pumpeen
med
m strömbryytaren och lo
ossa försiktig
gt på den storra skruven påå
pumpen.
p
Då fförsvinner lu
uften.
OBS!
O
Man kaan inte avluft
fta elementen på det här ssättet.

Sääkerhetsventilen
slääpper ut vattten

Om
O påfyllninngsventilen är
ä stängd, öpp
pna den och stäng den igen.

Deet är luft i elementen

1. Höj inom
mhustemperaaturen, på reg
glercentralenn, så att
elementeen blir riktigtt varma
2.
2 Stäng avv cirkulationsspumpen och
h vänta minstt en timme.
3.
3 Avlufta vvarje elemen
nt och villaväärmeväxlarenn.
Luftninggsnipplarna på
p villavärmeeväxlaren ska
ka dras åt för
hand.
4.
4 Kontrolllera trycket i systemet och justera eveentuellt med
påfyllninngsventilen tills
t trycket är
ä 1 bar.
5.
5 Starta cirrkulationspu
umpen och åtterställ inomhhustemperatu
uren
på reglerrcentralen.
Eventuelllt behöver du
d upprepa det
d här ytterliigare en gång.
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Om det
d här inte hjälper,
h
kon
ntakta teknisska kontoret på 0221-2552 50
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