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Generellt så skall systemet inte behöva justeras utan är inställt för att hålla 

värmen i våra hus efter ute-temperaturen. Systemet har en kurva som är 

anpassad för våra hus och att hålla värmen stabilt och effektivt. 

1) Styrningen är på när ute temperaturen går under +17C. När ute 

temperaturen är över +17C så beror värmen inne på egen uppvärmning och 

solinstrålning. I princip så finns inget behov av någon justering under perioden 

Maj-September. Vi har fjärrvärme och inte aktiv kyla. 

2) Vid för hög eller låg temperatur inne och kallt väder ute. Justera termostaten 

på elementen. Stäng dock inte av värmen helt på termostaterna då det kan 

strypa flödet till andra rum. Gardiner kan påverka termostaterna på elementen. 

3) Är det fortfarande för kallt(<+18C) eller för varmt(>+25C)? Titta på 

värmestyrningen om börvärde (Bv) eller Är-värde (Ärv) ser det ut som nedan. 

Då är en temperaturgivare trasig. Stäng av strömmen så att systemet stannar 

och ring Vicevärden för felanmälan. 

  
 

Om man i alla fall har behov av att justera värmen. Tänk då på att 

innertemperaturen bör ligga i ett spann på ca 19C-23C. Varje grad man ligger 

över +20C med aktiv värme kostar ca 5% extra i värmeförbrukning. Ju högre 

man ligger över 20C grader desto mer kommer man att överförbruka och 

behöva betala extra senare. Detta gäller speciellt perioden november-mars då 

vi förbrukar mest värme. Att ligga för lågt med värmen är inte heller bra då 

det kan leda till fukt och mögel i husen. 
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Kortare perioder med stark vind eller fuktig rå luft kan göra att det känns kallt 

i husen. Börja med att justera elementen. Avvakta med att ändra styrningen. 

 

Start meny. Bv är 15C, systemet vill alltså inte värma (över +17C ute) . Är-värdet 

är 32,5C vilket är temp på innegivaren. Cirkulationen snurrar inte och det är 

varmare vid innegivaren. Helt ok! Ingen anledning att justera. 

 

När systemet arbetar och värmer så försöker styrningen att få Är-värdet nära 

börvärdet. Elementen och vattnet behöver ha en högre temp än 

rumstemperaturen för att kunna värma upp huset och hålla rummen i behaglig 

temperatur. 
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Steg för att ändra temperaturen 

Om man i alla fall ligger lite för lågt eller högt med värmen och behöver ändra. 

Tänk då på att husen har en stor massa och att en ändring tar tid (12-24h). 

Höjer du kurvan en eller två grader bör du vänta en eller två dagar innan du 

justerar igen. Ändringen skall göras för att temperaturen t.ex. alltid ligger på 

19C och jag tycker att det är för kallt inne och inte för att just idag blåser det. 

1) Tryck in nedersta knappen. 

 

2) Tryck in höger knappen. 

 

3) Tryck in höger knappen. 

 

4) Tryck in höger knappen. 
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5) Tryck in nedersta knappen. 

 

6) Tryck in nedersta knappen. 

 

7) Tryck in mitten knappen. 

 

8) Tryck in övre knappen tills det visas tre, tryck sedan höger och upprepa tills 

det står 3333. Tryck mitten knappen. 
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9) Tryck in mitten knappen tills du kommit till Man par.försk 0. Öka med 

knappen uppåt så skjuts kurvan uppåt 1 grad eller med nedre knappen så dras 

kurvan ned med en grad. Tryck in mitten knappen. Nu kan du låta systemet 

vara så går det tillbaka till startmenyn efter ett antal minuter. Annars kan man 

stega bakåt. 

 

 

Grundinställning för pump stopp. Betyder att cirkulationspumpen stannar när 

yttertemperaturen är över 17C och så skall det vara. 

Mvh Thomas Andersson 


