
Spana efter läckor
 Kolla att säkerhetsventilen 

fungerar. Vrid eller lyft på ventilen.
 Undersök att inga läckage förekommer. 

Cirkulationspump,  
för att reglera hur fort 
varmvattnet ska  
cirkulera i byggnaden. 

Håll koll på trycket
 Kolla att värmesystemet har rätt drifttryck.
 Kolla tryckfall över filter på primär- och 

sekundärsidan. Vanligen finns manometer 
som visar tryckfallet. Högt tryckfall tyder på 
igensatt filter.

Inga kärvande  
ventiler

 Granska styrventilerna, så att 
de är lättrörliga vid manuell drift. 
Drag/vrid på handmanövreringen 
från ändläge till ändläge. Rörel-
sen ska gå utan motstånd. Ta 
inte till största rörtången om de 
fastnat, utan ring på service.

Pump- 
transplantation?
FCirkulationspumpen kan 
bytas efter 10-15 års drift. En 
modern pump drar mindre 
ström, dels genom en 
effektivare motor, dels genom 
att den är tryckstyrd och känner 
av belastningen. Detta kan även 
spara värme.

Smutsfilter, som fångar 
partiklar finns för både 
inkommande fjärrvärme, 
och för husets radiator
system.

Värmeväxlare, en för  
värmen, en för tapp
varmvatten. Vattnet  
från fjärrvärmen är 
färgat, för att man ska 
kunna upptäcka läckor.

Tryckmätare.  
Här kollar man så 
att systemet håller 
önskat tryck.

Påfyllningsventil. Om trycket sjunker kan  
vatten behöva fyllas på. Krävs påfyll
ning ofta kan det finnas läckor. Kan även 
användas vid luftning av systemet.

Expansionskärl,  
fångar upp vatten som  
expanderat på grund av  
temperaturförändringar.

Reglercentral, här ställer man  
in värmen och värmekurvan. 
Vanligast är en utomhusgivare 
och en framledningsgivare för  
att bestämma framlednings
temperatur till radiatorsystemet. 

Reglerventiler, för att justera tem
peratur på varmvatten och värmen 
till radiatorsystemet. Ett byte till 
moderna ventiler som reglerar 
bättre kan löna sig. Troligen kan 
även storleken minskas om värme
underlaget minskat.

Ställdon som manövrerar regler
ventilerna. Styrs från reglercentralen. 

Rensa filtren
FKoll av filter på primär- och  
sekundärsida bör göras regel bundet. 
De kan vara delvis igensatta och 
behöva rengöras. Sätts de ofta igen 
kan det vare ett tecken på att radia-
torsystemet börjar rosta sönder.

Låg returtemperatur
F Returtemperaturen till fjärr-
värmen ska inte vara för hög. 
I såna fall arbetar värmesystemet 
inte effektivt.

Håll växlarna rena
F Efter att ha varit i drift länge 
kan värmeväxlarna få belägg-
ningar och tappa i effektivitet. 

Finlira styrningen
F Kontroll av inställningarna för reglerfunk-
tionen behöver ofta göras vid olika utetem-
peraturer för att hitta rätt styrkurva för huset. 
Temperaturgivarnas funktion är viktig så att 
är- och börvärden i regleringen blir lika.

AVGASNING 
Hög syrehalt i 
radiatorsystemet orsakar 
energiförluster, korrosion 
och ljudproblem. Vid 
en funktionskontroll 
kan syrehalten i 
systemvätskan mätas. 
Tidigare, när fastigheten 
hade egen panna och 
ett öppet system, kunde 
man vid behov öka 
värmen och koka bort 
syret ur systemet. Nu får 
man antingen ta dit en 
firma som gör en så kallas 
snabbavgasning, eller 
installera en temporär 
avgasare.

  Åtgärder som du själv 
kan utföra.
 Åtgärder där du bör ta 
hjälp av en yrkesman.


