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Information avseende Ert värmesystem 
• Er anläggning är en fjärrvärmeanläggning med en så kallad värmeväxlare, placerad i 

källarvåningen. Därifrån styrs värmen ut till alla lägenheter i de olika husen. 
Temperaturen på vattnet till elementen anpassas automatiskt efter utetemperaturen, det 
vill säga ju kallare det är ute ju varmare kommer vattnet till elementen att vara. Det 
kan man bäst känna genom att lägga handen högst upp på ett element. 
 

• För att värmesystem ska fungera krävs att luftning av alla element utförts 
tillfredsställande. Om all luft ej tagits ur elementen finns risk att ett element ”stannar” 
dvs det blir kallt hela tiden. Vid problem med luft tillkallar ni i första hand vicevärden, 
om ni inte har verktyg för urluftning själva. 
 

• I varje lägenhet finns element med termostater. Termostaterna – vreden – på ventilerna 
vid sidan av elementen ska stå i ändläget (strax över siffra 3) i normalläget, vilket ska 
ge ca 21-22oC i rummet. Upplevs det då för varmt i lägenheten, trots att 
utetemperaturen är låg, bör man vrida termostaten till en lägre siffra. Vi förespråkar att 
Ni vrider ner en markering åt gången. Därefter väntar Ni en dag och kontrollerar om 
temperaturen är bra annars vrider Ni ett steg till och väntar igen. Fortsätt på det sättet 
tills ni uppnår den temperatur ni önskar. Vrider man av termostaten helt på en gång så 
går temperaturen ner till frostskyddstemperatur, ca 8 oC. 
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• Termostatens funktion är att stänga av elementet om temperaturen blir för hög. Det 

kan till exempel vara solinstrålning, många människor i ett rum, matlagning osv. Saker 
som gör att temperaturen höjs i rummet påverkar termostaten som därmed stänger. Det 
är alltså fullt normalt att elementen blir helt kalla eller bara varma högst upp när det är 
varmt i lägenheten. Det går därmed inte att avgöra om det är varmt inne genom att 
känna på elementet. Det här påverkar också känslan av att det kan kännas kallt nere 
vid golvet, eftersom elementet kan vara avstängt pga hög inomhustemperatur, men 
ventilationen tar fortfarande in luft till lägenheten. Luften då blir ju i princip 
ouppvärmd och faller ner mot golvet istället för att med termikens kraft stiga upp 
genom radiatorn och förvärmas till nästan rumstemperatur innan den går vidare ut i 
lägenheten. 
 

• Luftintagen är försedda med filter, av tvättbar typ. De här filtren bör tas ur och sköljas 
rena ca 2 ggr/år av Er. Förfarandet är enkelt, lyft av locket innanför elementet, dra 
försiktigt ur filtret, gör rent filtret och sätt tillbaks det igen. Ventiler i bad och 
klädkammare kan enkelt dammsugas vid behov. Spisfläktens filter i köket bör även det 
diskas ur varje månad. 

 
 

Med vänlig hälsning 
VVE-Teknik AB  


