Innehållsförteckning
Här finner du utförlig information, instruktioner och skötselanvisningar till din
nya Ikano Bostad. Vi hoppas att du kommer att trivas i din Ikano Bostad. Om
du väljer att flytta vidare, lämna kvar pärmen i lägenheten.

Att bo i bostadsrätt		
Vem ansvarar för vad i bostadsrättsföreningen?
Vad gör styrelsen?
Stadgar
Vad menas med garantitid?
Försäkring

Flik 1

Sophantering och källsortering

Flik 2

Parkering och garage		

Flik 3

Portkod, lås, nycklar och posthantering

Flik 4

Värme och sanitet		
Uppvärmning
Blandare och avstängning av vatten
Kök och badrum

Flik 5

El		
Elektricitet och jordfelsbrytare
TV, telefon och bredband
Komfortvärme i badrum
Brandvarnare

Flik 6

Ventilation		
Flik 7
Ventilationen i din lägenhet		
Spiskåpa/spisfläkt
Vitvaror		
Spishäll och ugn
Kylskåp och frys
Diskmaskin
Mikrovågsugn
Tvättmaskin och torktumlare
Serienummer

Flik 8

Golv, väggar		
Kakel och klinker
Parkettgolv
Att sätta upp saker på väggar och i tak

Flik 9

Fönster och fönsterbänkar

Flik 10

Fönster och fönsterbänkar
Kondens på utsidan av fönstret
Inredning		
Köksinredning
Dörrar och garderober
badrumsinredning

Flik 11

Yttre miljö		
Fasaden, markiser och paraboler
Balkong och uteplats

Flik 12

Leverantörsregister		

Flik 13

Felanmälan		
Vad och var ska jag felanmäla
Eftermarknad

Flik 14

Övrigt		

Flik 15

Tillsammans
Att bo i bostadsrätt
Att bo med bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga
medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna
och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens egendom.
Vad är en bostadsrätt?
En bostadsrätt är en nyttjanderätt till viss lägenhet i en bostadsrättsförening.
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Nyttjanderätten är utan tidsbegränsning och du har ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli
uppsagd av föreningen, förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot den.

Föreningens medlemmar
När du köper en bostadsrätt ansöker du samtidigt om att bli medlem i föreningen.
Tillsammans med dina grannar äger och förvaltar medlemmarna föreningens bostäder och gemensamma anläggningar. Om du vill sälja din bostad har du rätt att göra
det till vem du vill. Bostadsrättsföreningens styrelse kan dock neka en köpare medlemskap i föreningen, t ex om köparen har betalningsanmärkningar. Av föreningens
stadgar framgår vilka rättigheter och skyldigheter föreningen och dess medlemmar
har gentemot varandra.

Medbestämmande
Bostadsrättsföreningens medlemmar bestämmer över sina bostäder genom den styrelse som väljs vid den årliga föreningsstämman. Genom att lämna förslag och delta
vid den årliga stämman har du möjlighet att påverka föreningens verksamhet och
ekonomi.
Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma
anläggningarna har du möjlighet att påverka driftskostnaderna, t ex genom val av
leverantör av el och underhåll.

Ekonomi
När du köper en bostadsrätt betalar du en insats. Du betalar sen också en årsavgift
som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar
samt drift och underhållskostnader. Årsavgiften (månadsavgift) betalas månadsvis
i förskott från och med tillträdesdagen.

Ansvar
Som huvudregel ansvarar bostadsrättshavaren för själva bostaden och föreningen
för övriga delar av fastigheten, som t ex fasader, trappor, källare, vind och gårdar.
Föreningen ansvarar också för ledningar, som el, värme, vatten och avlopp, samt
ventilation. Som bostadsrättshavare ansvarar du för t ex underhåll och reparationer av
bostaden som t ex vitvaror, golv, tak och väggytor. Du får göra förändringar i bostaden
som att måla eller tapetsera, byta vitvaror eller t ex köksinredning men inte, utan styrelsens tillstånd, göra ingrepp i bärande konstruktioner, sätta upp markiser eller andra
större ingrepp.
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Flik 1
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel

Försäkring

Viktigt!

Fastighetsförsäkring
Din bostadsrättsförening har en fastighetsförsäkring som
bland annat innefattar ansvar för skador på fastigheten
som kommit till av brand, vattenskada på grund av trasig ledning och inbrott.

Hemförsäkring
Det är viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring. Något extra bostadsrättstillägg
behöver du inte teckna då bostadsrättsföreningen har tecknat ett gemensamt
bostadsrättstillägg för alla lägenheter.
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Vad menas med garantitid?
Två år efter att du flyttat in görs en garantibesiktning. Vid besiktningen kontrolleras
om det har framträtt fel under tiden mellan slut- och garantibesiktningen.
Eventuella fel åtgärdas snarast möjligt utan kostnad för dig under förutsättning att
det omfattas av garantin.
Kallelse till 2-årsbesiktning hanteras av din bostadsrättsförening.
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Stadgar
Styrelsearbetet regleras av bestämmelser i Föreningslagen, Bostadsrättslagen och
bostadsrättsföreningens stadgar.
Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara
registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är
föreningsstämman som beslutar om stadgarna.
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Vad gör styrelsen?
Byggande styrelse
Bostadsrättsföreningens nuvarande styrelse har bildat föreningen och är verksam
fram tills alla har flyttat in och den slutliga finansieringen är utbetald. Inledningsvis
kallas styrelsen för den byggande styrelsen, då den beslutar om och träffar avtal för
anskaffning av mark och byggnation.
Den byggande styrelsen upprättar kostnadskalkylen och den ekonomiska planen
som ligger till grund för föreningens tillstånd att få teckna förhands- och
upplåtelseavtal. Styrelsen sluter även avtal om ekonomisk och teknisk förvaltning
samt upphandlar finansieringar, försäkringar, telekom etc. för att byggnationen skall
komma till stånd.

Styrelse
När projektet är färdigställt hålls en föreningsstämma. Denna hålls normalt 3-6
månader efter alla har flyttat in. Vid stämman väljs en ny styrelse bestående av er
boende och därmed överlämnas styrelsearbetet från den byggande styrelsen.
Det är föreningsstämman som väljer styrelsen. Vanligtvis väljs ledamöter på 2 år och
omlott med varandra, detta för att alla ledamöter inte skall avgå samtidigt.
Styrelsen skall registreras hos Bolagsverket och när det sker någon förändring i
styrelsen skall även detta anmälas till Bolagsverket genom en ändringsanmälan.

Vad gör styrelsen?
Det är styrelsen som ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen ska föra
protokoll vid sina sammanträden.
Styrelsearbetet regleras av bestämmelserna i Föreningslagen (FL) och
Bostadsrättslagen (BRL), samt av bostadsrättsföreningen stadgar. Stadgar är
bestämmelser utöver vad lagen säger, och handlar bland annat om regler för
andrahandsuthyrning och hur ansvaret fördelas mellan bostadsrättshavare och
bostadsrättsförening vad gäller underhåll.
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi, därmed är det också styrelsen som
beslutar om årsavgiftens storlek. Styrelsen ansvarar också för att se till föreningens
fastigheter hålls i bra skick och tar hand om alla praktiska frågor som rör
bostadsrättsföreningen. Om du till exempel vill sätta upp en markis behöver du ett
godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse.
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Vem ansvarar för vad i bostadsrättsföreningen?
Bostadsrättsinnehavaren har nyttjanderätt till sin lägenhet – inte äganderätt.
Bostadsinnehavaren är underhållsskyldig vilket innebär att han eller hon, på egen bekostnad, ska
vidta de reparationer och underhåll som behövs för att hålla bostaden ”i gott skick”. Innehavaren
ska också åtgärda de skador som uppkommer i lägenheten, oavsett om de uppkommit genom eget
vållande eller på annat sätt, t.ex. olyckshändelse eller genom vållande av utomstående.
Man kan förenklat säga att “Allt synligt är bostadsinnehavaren, och allt dolt föreningens”.
Givetvis finns det undantag från detta som du ser i förteckningen nedan, men det är en ganska
bra huvudregel.
Del av lägenheten

Föreningen

Innehavaren

Dörrar

x

Ytskikt väggar

x

Fönsterbänkar

x

Lås

x

Ytskikt golv

x

Ytskikt tak

x

Underliggande stomme

x

Inredningssnickerier

x

Tvättställ, Badkar, Duschvägg, Blandare, Wc-stol

x

Tvättmaskin, Torktumlare i lägenheten

x

Rensning av golvbrunnar och vattenlås

x

Spolning av avloppsledningar och brunnar

x

FTX-aggregat

x

Filterbyte (om inte annat avtalats)

x

Diskmaskin, Kyl, Frys, Spis, Micro

x

Köksfläkt

x

Köksfläkt om den ingår i fastighetens ventilationssystem

x

Eluttag, strömbrytare, armaturer

x

Elcentralen i lägenheten

x

Jordfelsbrytare, säkringar

x

Elledningar inne i stommen

x

Utanpåliggande elledningar
Balkonggolv, sidopartier, fronter och tak

x
x

Ytbehandling av alla delar på balkong

x

Beslag, odlingslådor mm

x

Snöröjning på balkong

x

Grönytor som ingår i upplåtelsen

x

Markiser (tillstånd av styrelsen krävs)

x

Rivning av innerväggar (tillstånd av styrelsen krävs)

x

Persienner

x

Radiatorer
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1. Tekniska data
Anslutningsspänning

230VAC, +10%,
–15%, 50/60 Hz

Effektförbrukning, genomsnitt

4 VA

Huvudströmbrytare

2-polig

Utgångsrelä – värmekabel

230V, max. 13A

Omgivningstemperatur – drift

0 till +40 °C

Omgivningstemperatur –
transport

–20 till +50 °C

Temperaturområde, golvgivare

+5 till +35 °C

Temperaturområde, rumsgivare

+5 till +40 °C

Noggrannhet – golv- /rumsgivare ± 0,5 °C
Kopplingshysteres

0,5 °C (Fabriksinställning,
justerbar mellan
0,2-2.0 °C)

Driftslägen

Golvgivare
Rumsgivare
Rumsgivare med golvgivare
som begränsare
(ej i komfortläge).

Energisparprogram

2 förinställda program, redigerbart i 30-minutersblock

Backup för inställda värden

I icke-flyktigt minne

Backup för klockslag och datum

24 timmar

Extern ingång slutande kontakt

Sparsänkning
–3,5 °C (ej i programmen
EcoHome och EcoOffice)

Kapslingsklass

IP 21

Anslutningsplint

Max. 2,5 mm2

Golvgivare med 3 m kabel

NTC, 10K / 25 °C.

Maximal längd på golvgivarens
kabel

100 m, 2 x 1,5 mm2
(230VAC kabel)
187

Dimensioner med ram (figur 1) H 82 x W 82 x D 57 mm
Färg

Polarvit RAL 9010

Godkännande

Semko, VDE, eu.bac, CE

2. Beskrivning
NRG-Temp är en programmerbar golvvärmetermostat
som används för att förbättra energieffektiviteten i
golvvärmesystem.
NRG-Temp har följande funktioner:
• Värmekabelreglering med hjälp av extern golvgivare eller
integrerad golvgivare.
• Belastningsförmåga för utgångsrelä, 13 A/230 V (3000 W).
• 2-polig huvudströmbrytare.
• Display med blå bakgrundsbelysning.
• Heat Booster-funktion
Den inställda temperaturen kan ökas i 2 timmar. Återgår
automatiskt till den ursprungliga temperaturinställningen.
• Låsbar knappsats.
• Övervakning av golv- eller rumsgivaren. Avstängning
av utgångsreläet vid fel på golv/rumsgivaren med
felindikering.
• Kapslingsskydd klass IP21 för hölje.
• 3 m golvgivarkabel.
• Funktion för första uppvärmning möjliggör gradvis
uppvärmning av ny betong.
• Sommarläge (uppvärmning avstängd).
• Extern ekonomistyrning i läge Komfort
En slutande kontakt kopplad till plint, kan användas som
extern sparsänkningsfunktion för att sänka den inställda
temperaturen med 3,5 °C.
• Tillslagsfördröjning i läge Komfort.
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• Energisparprogram – (EcoHome, EcoOffice) olika
standardprogram för sparsänkning anpassade för
olika rumstyper. Det är även möjligt att redigera dessa
energisparprogram.
• Adaptiv funktion (EcoHome, EcoOffice) – Termostaten
beräknar själv när golvvärmen skall kopplas in för att
säkra att önskad komforttemperatur uppnås vid inställt
klockslag.
• Termostaten levereras med en monteringsram och front
för väggdossystemen ELJO Trend /B&J Jussi /Merten
(Plan, Smart, Arc, Atelier, M1, Antik, Termo, M-Star)/Jung
(AS)/Gira (ST55 Standard, E2). Extra front för fyrkantiga
ramar, till exempel ELKO RS, medföljer.
• Godkänd av SEMKO, VDE, eu.bac, CE.

3. Montering och installation
Termostathuset

NRG-Temp är avsedd för infälld montering i en 65 mm
standardväggdosa. Den bör placeras cirka 1,5 meter över
golvet, skyddad från direkt solljus och drag. Alla kabelrör
som leder in i termostathuset måste vara tätade, till exempel
med en bit isolering i kabelröret, så att termostaten inte
utsätts för drag.
NRG-Temp kan även monteras i en extern förhöjningsram på
vägg. Monteringsramen och fronten kan bytas ut genom att
du trycker med en skruvmejsel på två interna plastknappar
på termostatens sidor (figur 2).

Golvgivaren

Golvgivaren bör installeras i ett separat flexibelt skyddsrör
eller en slang så att den enkelt kan bytas ut. Placera
golvgivaren mellan två värmekablar så nära golvytan
som möjligt, så får du bästa möjliga reglering. Placera
inte golvgivarens ände inom 3 cm från värmekabeln.
Golvgivarens anslutningskabel kan förlängas till 100 m med
en separat standardinstallationskabel 2 x 1,5 mm2 (min) (för
230 VAC). För att undvika signalstörningar som negativt kan
påverka termostaten, bör golvgivaren inte installeras i ett rör
tillsammans med andra strömledande kraftkablar.
189

Anslutning av termostaten

Termostaten skall anslutas till 230 VAC enligt kretsschemat.
När du använder flera värmekablar med total last över
13 A, måste en kontaktor användas. Om skyddsjordsplinten
(PE) på termostaten används skall den inkommande
skyddsjorden, och skyddsjorden på värmekabeln, anslutas
till denna gemensamma jordanslutning. Alternativt kan de
anslutas till en separat anslutningsplint placerad i botten av
apparatdosan. (Plint medföljer ej).
Produktspecifik information för användning med
ihop med T2/Raychems golvvärmesystem
• Användning av termostaten med värmemattan
T2QuickNet:
T2QuickNet-sortimentet är godkänt för användning med en
termostat i golvsensorläge. Tänk på att golvsensorn måste
vara installerad och aktiverad för T2QuickNet-installation.
• Användning av termostaten med självbegränsande
T2Röd värmekabel (+ T2Reflecta)
Självbegränsande värmekablar har en startström vid
inkoppling. För att termostaten ska få lång livstid är
den maximala belastningen för den självbegränsande
värmekabeln under nominella förhållanden begränsad till
10 A. En självreglerande värmekabel med belastning på
13 A minskar reläkontakternas livslängd. Vid stora laster
över 10 A används en kontaktor.
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Direktanslutning – en enda värmekabel
Strömförsörjning
Golvgivare
230 VAC
L N

PE

Värmekabel
230 VAC
Max.13A
L

NTC

PE
10K

N
PE

SENSOR

Extern
sparsänkning

FP

N
N

L
L
HEAT
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Anslutning via kontaktor, t.ex. – 3 värmekablar
Extern
Strömförsörjning
sparsänkning Golvgivare
230 VAC

Strömförsörjning
till värmekablar

L N

L1 L2 L3 N PE

NTC
10K

K1 A2

1

3

5

A1

2

4

6

L

L

L

PE

SENSOR

N N N

FP

N
N

L
L
HEAT

K1: kontaktor
med RC eller
varistor över
spolen.

Använd ingen kontaktor utan att ha störningsskydd över
spolen.

4.Programalternativ
Termostatknappar

A

E

F

C
192

B

D

A: Huvudströmbrytare
B: OK/acceptera
C: “–” nedåt/minska
D: “+” uppåt/öka
E: “>” höger
F: “<” vänster

Program

Teckenfönster

Se
sid.

Programval

15

Bläddra
genom
programalternativen med
knapparna
<
>

Komfortläge

Temperaturinställning
EcoHome
Inställning av
temperatur,
datum och
klockslag
EcoOffice
Inställning av
temperatur,
datum och
klockslag
Viloläge

0h •

0h •

•

•

3

3

•

•

•

•

6

6

•

•

•

•

9

9

•

•

•

•

12

12

•

•

•

•

15

15

•

•

•

•

18

18

•

•

•

•

21

21

•

•

•

•

24

24

23

23

Tryck på
> för
<
att bekräfta
programvalet

33
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1
I
I
7

0h •

•

3

•

•

6

•

•

9

•

•

12

Funktionssymboler
Inställning av datum
och klockslag
Val av tidsstyrningsprogram:
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•

•

15

•

•

18

Komfort
–

•

•

21

•

•

24

EcoHome
Standby
EcoOffice
✔

✔

Komfort EcoHome: Standby:
OFF
= Co
EcoH
EcoOffice:
EcoO

Heat Booster-funktion
(ökning 5 °C under
2 timmar).

✔

✔

–

• Inställning
av önskad
komforttemperatur.
• Konstant drift
i komfortläge
(bortval av
automatikprogram).

–

✔

–

Välj Auto för att köra
användarvalt program

–

✔

–

• Inställd temperatur
för energisparfunktioneller visas
i externt program.
• Konstant drift i
sparläge (bortval
av automatikprogram).

–

✔

–

1
I
I
7

0h •

•

3

•

•

6

•

•

9

•

•

12

Indikeringssymboler

•

•

15

•

•

Komfort

18

•

•

21

•

•

24

EcoHome
Standby
EcoOffice

Klockslag, temperatur
eller felkod

✔

✔

–

Dygns- eller
menynummer

✔

✔

–

Värmekabel på

✔

✔

–

Konfigureringsläge

✔

✔

–

Fel

✔

✔

–

Knappsats låst

✔

✔

–

Tillfälligt bortval av
temperatur i Autoläge.

–

✔

–

Grafisk indikering av
valt program.

–

✔

–

i. Golvgivare

✔

✔

✔

ii. Rumsgivare

✔

✔

✔

iii. Rumsgivare
med temperaturbegränsning

–

✔

–

Givarläge

Obs! Fyrkanten visas runt de olika symbolerna under
programmeringen. Exempel: Om fyrkanten visas runt
klocksymbolen kan du justera tid och datum.
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5. Komfortläge [ ]
5.1 Komma igång
OBS! Fyrkanten flyttas över de olika symbolerna vid
programmeringen. Symbolen i fyrkanten visar aktiverad
funktion. T ex komfortläge, automatikläge via extern signal
eller HeatBooster-funktion. Val av temperaturgivarläge sker
automatiskt vid start. Om golvgivaren är ansluten körs
termostaten i golvgivarläge.
Om golvgivarkabeln inte är ansluten körs termostaten i
rumsgivarläge
Efter 5 sekunder kontrollerar termostaten om en extern
styrsignal anslutits. Om så är fallet reglerar termostaten
enligt den inställda temperaturen och den externa
styrsignalen. Symbolen AUTO aktiveras.
Om ingen extern styrsignal anslutits reglerar termostaten
enbart enligt den inställda temperaturen. Detta är den
normala driften för termostaten.
Justera den inställda temperaturen, önskad golvtemperatur
eller önskad rumstemperatur med <
>-knapparna.
Detta är ett ungefärligt inställningsvärde som ger en bekväm
temperatur på golvet eller i rummet.
Symbolen värmekabel på < > visas i teckenfönstret när
värmekabeln är i drift.
Välja annat program
• Använd <
> knapparna för att gå till symbol P för
aktivering.
• Displayen visar detta;
P blinkar.
• Tryck in OK-knappen för gå in i programmet; Co blinkar.
• Välj program EcoHome, EcoOffice eller viloläge med
<
> knapparna och bekräfta genom att trycka
på <
>.

Inlärningsfunktion, kalibrering av termostat vid
rumsgivare
Denna funktion aktiveras endast om ingen golvgivare är
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ansluten till termostaten (felkoden Er3 visas kortvarigt vid
start), endast i rumsgivarläge.
Vid första spänningssättning av termostaten (eller efter
fabriksåterställning) börjar termostaten utföra en egen
rumsgivarkalibrering.
Under denna inlärningsperiod kan användaren inte se
temperaturvärdet.
I stället för temperatur visas en
nedräkningsklocka, som räknar från
2,1 timmar till 0,1 timma (6 minuter).

Inlärningsperioden är indelad i de två stegen nedan.
1.
De första 30 minuterna (2,1 h till 1,6 h)
Under den första halvtimman kan användaren
ändra inställningstemperaturen och aktivera eller 		
avaktivera golvvärmesystemet.
Användaren kan utnyttja denna period för att
kontrollera golvvärmesystemet. 			
Inställningstemperaturen kan ställas om med
>-knapparna.
<

2.

Tiden från 30 minuter till 2 timmar (1,6 h till 0,1 h)
Termostaten ignorerar inställningstemperaturen. 		
Under den här perioden kan termostaten slå till och
från golvvärmesystemet för att ställa in sina 		
reglerparametrar.

Om strömavbrott inträffar under inlärningsperioden
(huvudströmbrytarfrånslag eller nätspänningsbortfall),
börjar termostatens inlärningsperiod om från början när
nätspänningen återkommer. Inlärningsperioden avslutas
först då den löpt till slut utan avbrott.
Vid slutet av inlärningsperioden kalibreras termostaten
automatiskt, d.v.s. anpassas till den belastning som är
ansluten till termostaten:
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Denna funktion körs varje gång termostaten återställs till
fabriksinställningarna, om ingen golvgivare är ansluten.

5.2. Alternativa funktioner
5.2.1 Aktivera Heat Booster <

>
Den här funktionen används för att tillfälligt öka golv-/
rumstemperaturen med 5 °C.

> intryckt under 3 sekunder. Den aktuella
Håll <
inställda temperaturen ökar med 5 °C i 2 timmar,
och den ökade temperaturen visas i teckenfönstret.
Inställningstemperaturen återställs automatiskt efter
2 timmar, eller om <
> hålls intryckt igen under
3 sekunder inom tvåtimmarsperioden.
> intryckt under
Extern styrsignal ansluten: Håll <
3 sekunder. Termostaten är nu i manuellt läge. Håll på
nytt <
> intryckt under 3 sekunder. Termostaten sätts
i ”boosterläge” och den aktuella inställda temperaturen
ökar med 5 °C i 2 timmar. Den ökade temperaturen visas
i teckenfönstret. Inställningstemperaturen återställs
automatiskt efter 2 timmar, eller om <
> hålls intryckt
igen under 3 sekunder inom tvåtimmarsperioden.

5.2.2 Extern sparsänkning
För att använda funktionen för externt styrd sänkning av
inställningstemperaturen med 3,5 °C ansluter du en slutande
kontakt, till exempel en slutande kopplingsurskontakt,
mellan FP-plinten och fasplinten. När kontakten sluts
visas symbolen P i nedre högra hörnet som indikering av
aktivering.
>-knappen i 3 sekunder.
Till manuellt läge: Håll in <
Normal reglering med enbart inställd temperatur aktiveras.
Håll in <
> i 3 sekunder igen om du vill gå från manuellt
läge till boosterläge. Håll in OK i 3 sekunder igen om du vill
växla till AUTO-läge.
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5.2.3 Låsning av inställningsmöjligheter
Låsa och låsa upp termostaten
Samtliga termostatinställningar kan låsas. (till exempel
i offentliga byggnader/daghem etc).
Låsa: Tryck samtidigt på samtliga knappar.
Låsa upp: Tryck samtidigt på samtliga knappar.

5.3. Konfigurationsmeny
Håll <
nedan.

> intryckt i 6 sekunder så öppnas menyerna

5.3.1 Meny 1: Uppmätt temperatur
• Rumsgivarläge: Rumstemperatur visas (temperaturen
inne i termostaten)

• Golvgivarläge: temperatur inne i golvet.

Om det inte går att uppnå
önskad temperatur, eller om
den verkliga golv- eller
rumstemperaturen (ärvärdet)
skiljer sig från det i
teckenfönstret visade
börvärdet, kan termostaten kalibreras. För att läsa av den
uppmätta temperaturen, håll <
> intryckt i 6 sekunder.
På meny 1 visas den uppmätta temperaturen i
teckenfönstret. I golvgivarläge är det golvtemperaturen som
visas < >.
Det här värdet kan användas vid kalibrering av temperaturen
vid golvytan mot det inställda värdet (börvärdet) i
teckenfönstret. Tryck flera gånger på <
> (för att
bläddra igenom menystrukturen) om du vill lämna
konfigurationsläget och återgå till normalläge.
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5.3.2 Meny 2: Kalibrering av termostaten
Kalibrering av den inställda temperaturen
När golvtemperaturen är stabil:
Den inställda temperaturen kan
kalibreras mot den verkliga
golv- eller rumstemperaturen.
Detta görs med hjälp av en
separat termometer som
används för att mäta den verkliga golv- eller
rumstemperaturen. Termometern bör placeras på golvytan
så att den kan känna av golvtemperaturen, eller på väggen
så att den kan känna av lufttemperaturen
Kalibrering av rumsgivaren < >:
I rumsgivarläget är den interna givarens värde samma som
det inställda värdet i displayen.
Håll <
> intryckt i 6 sekunder för att gå till
konfigurationsläge.
Tryck på <
> så att meny 2 öppnas.
Ställ om temperaturen med hjälp av <
>-knapparna
till samma temperatur som visas på referenstermometern
på väggen. Tryck flera gånger på OK (för att bläddra igenom
menystrukturen) om du vill lämna konfigurationsläget och
återgå till normalläge.
• Rumsgivare: Rumstemperaturen visas blinkande och det
går att ställa in rumstemperaturen med knapparna
<
>.
Initialvärdeskalibrering

Kalibrering av golvgivaren < >:
I golvgivarläge finns en fabriksinställd temperaturoffset på
4 °C mellan golvgivarens temperatur och golvytans
temperatur (den i displayen visade börtemperaturen
motsvarar golvytans temperatur). Den i meny 1 avlästa
temperaturen kan användas för börvärdeskalibrering.
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Håll <
> intryckt i 6 sekunder för att gå till
konfigurationsläge. Tryck på <
> en gång till så att meny
2 öppnas.
Ändra offsetvärdet med hjälp av <
>-knapparna tills
den inställda temperaturen (börtemperaturen) är ungefär
densamma som den temperatur referenstermometern på
golvytan visar.
• Golvgivare: Användaren kan ställa in skillnaden mellan
temperaturen i golvet och rumstemperaturen.
Offset = golvtemperatur – rumstemperatur

Tgolvyta
Tmeny1
Ny offset = Tmeny 1 - Tgolvyta

Exempel: Använd den i meny 1 avlästa
golvgivartemperaturen. Om golvgivaren indikerar 27 °C och
golvytetermometern visar 24 °C, ska offsetvärdet ställas in
till 27 – 24 = 3.
Ändra offsetvärdet från 4 °C till 3 °C.
Tryck flera gånger på <
> (för att bläddra igenom
menystrukturen) om du vill lämna kalibreringsläget och
återgå till normalläge.
201

5.3.3 Menu 3: Tillslagsfördröjning
Användaren kan ställa in en fördröjning för tillslagning av
golvvärmesystemet.
Inställningsområdet är 0 minuter [OFF] till 15 minuter [15’].
Symbolen [t] visas i teckenfönstret när tillslagsfördröjningen
är aktiv.
5.3.4 Meny 4: Bakgrundsbelysningstid
Inställning för automatisk avstängning av
bakgrundsbelysningen. Ändra tiden med
>.
knapparna <
Bekräfta med <
>.
5.3.5 Menu 5: Första uppvärmning
Denna funktion kan användas för gradvis uppvärmning av nya
avjämningsskikt.
Möjliga värden: [OFF] eller [ON]

OFF = ej aktiv, ON = aktiv. Fabriksinställning är OFF, dvs ej
aktiv.
Funktionen ger gradvis uppvärmning av betongplattan under
21 dygn, med temperaturen maximerad till 20 °C.
Funktionsbeskrivning:
För att aktivera den här funktionen går du till
meny 5, väljer funktionsläge (on = aktiv, off =
ej aktiv) och bekräftar med <
>.
När termostaten återgår till normalläget visas, i stället för
temperaturen, det antal dygn som återstår av perioden för
gradvis uppvärmning. Periodens totala varaktighet är 21 dygn.
Periodens totala
Periodens totala
varaktighet är
varaktighet är
21 dygn
1 dygn
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Under denna period arbetar termostaten i 24 minuter långa
cykler, alltså 60 cykler per dygn.
Under det första dygnet är golvvärmesystemet
tillslaget 1 minut under varje 24-minuterscykel, alltså totalt 1 timma under hela dygnet.
Under andra dygnet är golvvärmesystemet
tillslaget 2 minuter under varje 24-minuterscykel, alltså totalt 2 timmar under hela dygnet.
Före det sista dygnet är golvvärmesystemet
tillslaget 19 minuter under varje 24-minuterscykel, alltså totalt 19 timmar under hela dygnet.
Under sista dygnet är golvvärmesystemet tillslaget 20 minuter under varje 24-minuterscykel, alltså totalt 20 timmar under hela dygnet.
Om termostaten styrs enbart med golvgivare, begränsas
betongplattans temperatur till 20 °C.
Om termostaten styrs enbart med rumsgivare, begränsas
rumstemperaturen till 20 °C.
Om nätspänningen försvinner, till följd av strömavbrott eller
att huvudbrytaren slås från, medan den här funktionen körs,
återtar termostaten uppvärmningsförloppet där det avbröts
(löptiden hos funktionen för första uppvärmning sparas i
minne).
Funktionen kan stoppas när som helst
genom att växla till OFF i menyn.
Vid slutet av förloppet för första uppvärmning startar
inlärningsfunktionen, om rumsgivarläge är aktiverat.

5.3.6 Menu 6: Drifttidsräknare

Drifttid, d.v.s. den tid under vilken golvvärmesystemet varit
tillslaget.
3’ : 3 minuter [0..59]
5h : 5 timmar [1..23]
7d : 7 dygn
[1..30]
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Håll knapparna <
> intryckta samtidigt i minst
3 sekunder för att återställa denna tid.

5.3.7 Meny 7: Inställbar kopplingshysteres

Kopplingshysteresen kan ställas in för att ge längre till- och
frånslagningscykler. Inställningsområde: 0,2–2,0 °C.
Fabriksinställning: 0,5 °C.

6. Läge EcoHome och EcoOffice
6.1 Komma igång
Obs! Fyrkanten visas över de olika symbolerna under
inställningen. Exempel: Om fyrkanten visas runt
klocksymbolen kan du justera tid och datum.

Första start – ställa in termostaten för drift:

Tryck på huvudströmbrytaren <
> på termostatens
ovansida. Displayen tänds och samtliga segment och
klocksymbolen börjar blinka.
Givarläget detekteras och initieras automatiskt. Se stycke
4.2.4. Meny 1 för växling till rumsgivarläge med golvgivare
som golvtemperaturbegränsning.
Om golvgivarkabeln inte är ansluten körs NRG-Temp i
rumsgivarläge.
Utför steg A, B, C och D nedan för att programmera
termostaten.
Programmen EcoHome och EcoOffice kan väljas enligt
anvisningarna på sid. 12 i avsnittet om programalternativ.
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A. Inställning av klockslag och dygnsnummer <

>

“Minuter
blinkar”

Ställ in minut med knapparna <
>
och tryck på <
> för att bekräfta.

“Timmar
blinkar”

Ställ in timme med knapparna <
>
och tryck på <
> för att bekräfta.

“Dygnsnummer Ställ in dygnsnummer med knapparna
blinkar”
<
> och tryck på <
> för att
bekräfta.
Dygn 1 är måndag och dygn 7 är söndag.
Termostaten börjar arbeta enligt förinställt program
EcoHome eller EcoOffice.
Inlärningsfunktion, se sidan 196.
B. Redigering av tidsstyrningsprogram <
EcoOffice)

> (EcoHome,

Programöversikt (komfortläge, EcoHome, EcoOffice,
viloläge) för standardprogrammen.
Redigerbart
program
EcoHome,
EcoOffice.

Edit e.g.
Program
EcoHome

Bläddra i menyn med
>
knapparna <
tills symbolen P är
aktiverad och EcoHome
visas blinkande i
teckenfönstret och
tryck på <
> för att
bekräfta. Håll knapparna
<
> intryckta i 3
sekunder för att börja
programmera EcoHome.
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Redigerbart
program
EcoHome,
EcoOffice

Programmering av
dygn 1

Välj önskat klockslag
med hjälp av knapparna
<
>.
Tryck på <

>.

Välj < > eller < >
med hjälp av pilknapparna
och tryck på <
>.
Gå till nästa tidsblock
med hjälp av knapparna
<
>.
Tryck på <

>.

Välj < > eller < >
med hjälp av pilknapparna
och tryck på
<
>.
Gå till nästa tidsblock
med hjälp av knapparna
<
>.
Tryck på <

>.

Upprepa tills hela dygn 1,
från 00:00 till 24:00, är
programmerat.
Tryck på <
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>.

Redigerbart
program
EcoHome,
EcoOffice

Programmering av
dygn 2

Om dygn 2 skiljer sig
från föregående dygn,
upprepa de för dygn
1 ovan beskrivna
stegen.
Om dygn 2 inte skiljer
sig från dygn 1,
trycker du bara på
<
>.

Programmering av
återstående
dygn

Programmera
ett särskilt dygn
genom att upprepa
de för dygn 1 ovan
beskrivna stegen.
Programmera en
kopia av närmast
föregående dygn
genom att trycka på
<
>

Avsluta programmering
EcoHome e.g.

Håll <
> intryckt i
3 sekunder.

Ändring av
program
EcoHome e.g.

Tryck på <
> för
att välja den dag som
ska ändras.
Håll <
> intryckt i
3 sekunder.
Bläddra med
knapparna <
>
till önskat klockslag
och välj < > och
< > med
pilknapparna.
Håll <
> intryckt i
3 sekunder för att
avsluta.
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Välj läge <AUTO> för att köra valt program. Se punkt D
nedan.
Obs! < > betyder drift i komforttemperaturläge, < >
betyder drift i spartemperaturläge (sänkt temperatur).
Dessa temperaturer kan du ställa in enligt punkt C.
C. Inställning av önskad komforttemperatur respektive
spartemperatur
Inställning
av komforttemperatur

Ställ in komforttemperaturens inställningsvärde (önskad golvtemperatur
eller önskad rumstemperatur) med
knapparna <
>. Bekräfta med
<
>.
Tryck på <
> en gång till för att
gå tillbaka till visning av klockslag i
stället för inställningsvärde.
Gå tillbaka till läge AUTO. Termostaten arbetar enligt valt program.

Inställning
av spar
temperatur

Ställ in temperaturen (önskad golvtemperatur eller önskad rumstemperatur) med knapparna <
>.
Bekräfta med <
>.
Tryck på <
> en gång till för att
gå tillbaka till visning av klockslag i
stället för inställningsvärde.
Gå tillbaka till läge AUTO. Termostaten arbetar enligt valt program.

D. Val av termostatdriftläge för normal drift <
,
>
Bläddra i menyn med hjälp av knapparna <
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,
>:

Tidsstyrning

Drift enligt valt tidsstyrningsprogram (se ovan)
med komforttemperatur ( ) ) och spartemperatur ( ). Du kan tillfälligt åsidosätta det
valda programmets inställningsvärde genom
att ställa om temperaturen (önskad golv- eller
rumstemperatur) med knapparna <
>.
Bekräfta med <
>. Åsidosättningen gäller till
tidpunkten för nästa programmerade händelse.
Vid denna tidpunkt återgår enheten till automatisk drift enligt programmet. Tryck på <
> en
gång till för att växla från visning av klockslag till
visning av inställningstemperatur.

Komfort- Konstant manuell drift i komforttemperaturläge
läge
(inget program körs).
Energisparläge

Konstant manuell drift i spartemperaturläge
(inget program körs). Detta kan med fördel
tillämpas t.ex. under semestertid.

6.2. Alternativa funktioner
6.2.1 HeatBooster-funktion <

>
Den här funktionen används för att tillfälligt öka golv-/
rumstemperaturen med 5 °C.
Aktivering av Välj < > med hjälp av knapparna
HeatBooster- <
>.
funktion
Tryck på <
> för att aktivera.
Avaktivering
av
HeatBoosterfunktion

Lämna enheten – den går automatiskt ur
HeatBooster-läget efter 2 timmar.
Alternativt kan du lämna läge < > och gå
till något annat läge med hjälp av <
>.
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6.2.2 Låsning av inställningsmöjligheter

Låsa och låsa upp termostaten
Det är möjligt att låsa alla parametrar för termostaten, till
exempel om den ska användas i offentliga lokaler.
Låsa: Tryck samtidigt på samtliga knappar
Låsa upp: Tryck samtidigt på samtliga knappar

6.2.3. Konfigurationsmeny

Normalmeny
Oavsett om golv- eller rumsgivarläge är aktivt, är det inställningstemperaturen som visas på termostaten.
Visningssätt i de olika reglerlägena (komfort, auto,
sparläge och avstängd)
Visning av inställningstemperaturen är det standardinställda
visningsläget.
Om knappen <
> hålls intryckt i 3 sekunder, växlar
temperaturvisningen till visning av tid.
En kort tryckning på <
>-knappen får visningen att växla
till visning av givartemperatur under 3 sekunder.
Undantag:
– När funktionen för första uppvärmning körs, ersätts
temperaturvisningen med visning av tidsförloppet för
uppvärmningsperioden.
– När inlärningsfunktionen körs, ersätts visning av temperatur
med visning av inställd temperatur. Användaren kan i detta
läge trycka kort på OK för att under 3 sekunder visa hur lång
tid av inlärningsperioden som förflutit.

6.3. Konfigurationsmeny
Ändring av termostatens olika standardinställningar.
>
För att gå in i underliggande menyer håller du <
intryckt i 6 sekunder. Stega sedan genom menyerna med
hjälp av <
>.
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Meny 1: Givarläge

Meny 1: Val av givare

Givarläget detekteras och initieras
automatiskt. Om givarkabeln är ansluten, körs termostaten i givarläge
< >.
Om ingen extern givare är ansluten,
arbetar termostaten enbart med
rumsgivaren. Användaren kan inte
ändra denna inställning.

Om en extern golvgivare är ansluten, kan användaren välja
mellan de båda reglerlägena nedan.

1. Enbart golvgivare

2. Rumsgivare
med golvtemperaturbegränsning

För att växla till rumsgivarläge med golvgivare som
övertemperaturskydd, trycker du på knappen <
< > visas. Bekräfta med <
>.
Om golvgivaren inte är ansluten körs termostaten i
rumsgivarläge. < >.

> tills

Meny 2: Uppmätt golvtemperatur
Visning av rumsgivartemperatur i
rumsgivarläge.

Visning av golvgivartemperatur vid reglering
enbart med golvgivare eller med rumsgivare med
golvtemperaturbegränsning.
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Servicevisning av golvgivarens uppmätta golvtemperatur.
Det här värdet kan användas vid kalibrering av
temperaturen vid golvytan mot det i teckenfönstret inställda
temperaturvärdet.
Meny 3: Kalibrering av termostat
Kalibrering av rumsgivarläge eller rumsgivarläge med
golvtemperaturbegränsning <
, >
När golvtemperaturen har stabiliserats: det inställda temperaturvärdet
kan kalibreras mot den verkliga
golv- eller rumstemperaturen. Detta
görs med hjälp av en separat termometer som används
för att avläsa den verkliga golv- eller rumstemperaturen.
Termometern placeras på golvytan så att den kan känna av
golvtemperaturen, eller på väggen så att den kan känna av
lufttemperaturen.
I rumsgivarläge och i rumsgivarläge med
golvtemperaturbegränsning är det interna givarvärdet för
omgivningstemperaturen samma värde som det inställda
värde som visas i teckenfönstret.
Rumsgivarreglering och rumsgivarreglering med
golvtemperaturbegränsning: Rumstemperaturen visas
blinkande och kan ställas in med knapparna <
>.
Initialvärde att kalibrera

Ändra temperaturen, med hjälp av knapparna <
>, till
samma temperatur som visas på referenstermometern på
väggen.
Bekräfta med <
>.
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Golvgivarreglering: Användaren kan ställa in temperaturoffset, d.v.s. skillnaden mellan rumstemperatur och
temperatur inne i golvet.
Rumstemperatur =
golvtemperatur (meny 2) – temperaturoffset (meny 3)

Kalibrering av golvgivarläge < >
I golvgivarläge finns det ett offsetvärde, justeringsvärde, på
+4 °C mellan golvgivarens temperaturvärde och golvytans
temperaturvärde (vilket är det inställda värdet i teckenfönstret).
Värdet från meny 2 kan användas vid beräkning av
erforderligt offsetvärde.
> så att det
Ändra justeringsvärdet med knapparna <
inställda temperaturvärdet ungefär motsvarar det värde som
visas på referenstermometern på golvytan.
Bekräfta med <
>.

Tgolvyta
Tmeny2
Nytt offsetvärde = Tmeny2 - Tgolvyta
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Exempel : Använd golvgivarens temperaturvärde från
meny 2. Om värdet är 27 °C och termometern vid golvytan
visar 24 °C, är det nya justeringsvärdet 27 - 24 = 3.
Ändra då offsetvärdet från 4 °C till 3 °C.
Meny 4:
Bakgrundsbelysningstid
Inställning för automatisk avstängning av
bakgrundsbelysningen.
Ändra tiden med knapparna <
>.
Bekräfta med <
>.
Inställningsområde: från 0 (OFF) till
120 sekunder (120’’)
Fabriksinställning: 30 sekunder
Meny 5:
Lägsta inställningstemperatur för rumsgivare
Ändra temperaturvärdena med knapparna <
>.
Bekräfta med <
>.
Inställningsområde: från 5 °C (5.0) till
15 °C (15.0) (styrning av rumsgivare)
Fabriksinställning: 5.0 °C
Meny 6:
Högsta inställningstemperatur för rumsgivare
Ändra värdet med hjälp av knapparna <
>.
Bekräfta med <
>.
Inställningsområde:
5 °C (5,0) till 40 °C (40,0) (rumsgivarreglering)
5 °C (5,0) till 35 °C (35,0)
(golvgivarreglering)
Fabriksinställning:
40,0 °C (rumsgivarreglering)
35,0 °C (golvgivarreglering)
Meny 7:
Lägsta inställningstemperatur för golvgivare
Ändra värdet med hjälp av knapparna <
>.
Bekräfta med <
>.
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Rumsgivarreglering:
Undre golvtemperaturgräns kan inte
ställas in.
Rumsgivarreglering med golvtemperaturbegränsning:
Inställningsområde: 5 °C (5,0) till
15 °C (15,0)
Fabriksinställning: 5,0 °C

Meny 8:
Högsta inställningstemperatur för golvgivare
Denna temperatur är den övre gränsen för golvgivaren
vid drift i rumsgivarläge med golvgivaren som
temperaturbegränsning.
>.
Andra värdet med hjälp av knapparna <
Bekräfta med <
>.
Rumsgivarreglering:
Övre golvtemperaturgräns kan inte
ställas in.

Rumsgivarreglering med golvtemperaturbegränsning:
Inställningsområde: 20 °C (20,0)
till 35 °C (35,0)
Fabriksinställning: 27,0 °C

Meny 9:
Aktivering och avaktivering av adaptiv funktion (ITCS Intelligent Temperature Control System)
Inställningsområde: Avaktiverad (OFF) eller aktiverad (ON)
Fabriksinställning: OFF
Ändra värdet med hjälp av knapparna <
>.
Bekräfta med <
>.
Meny A: Första uppvärmning
Inställningsområde: Avaktiverad (OFF) eller aktiverad (ON)
Fabriksinställning: Avaktiverad (OFF)
Meny B: Drifttid, d.v.s. den tid under vilken
golvvärmesystemet varit tillslaget.
3 ‘: 3 minuter [0..59]
7d: 7 dygn
[1..30]
5h: 5 timmar [1..23]
1m: 1 månad [1..99]
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Användaren kan återställa drifttidräknaren genom att hålla
<
> knapparna intryckta samtidigt i minst 3 sekunder.

Meny C: Inställbar kopplingshysteres

Kopplingshysteresen kan ställas in för att ge längre till- och
frånslagningscykler. Inställningsområde: 0,2–2,0 °C.
Fabriksinställning: 0,5 °C

7. Avstängt värde [

]

I båda fallen (golv- eller rumsgivare) motsvarar
temperaturen som visas på termostaten den ungefärliga
rums- / golvtemperaturen.
I rumsgivarläge syns temperaturen från den interna givaren
inne i termostaten (rumstemperaturen).
I golvgivarläge syns uppskattad temperatur i rummet:
Golvgivartemperatur [konfigureringsmeny 1]
– Offset [konfigureringsmeny 2]
= Rumstemperatur (den som syns i displayen)
Termostaten har ett helt avstängt läge. I detta läge slår
termostaten aldrig till golvvärmesystemet. I teckenfönstret
visas den uppmätta rumstemperaturen (vilket den inte gör
när systemets huvudströmbrytare är frånslagen). Under
sommaren, i detta frånslagna läge, fungerar termostaten
således endast som termometer.
För att gå till avstängt läge, använd piltangenterna för att
bläddra genom menyn och markera P-symbolen. Bekräfta
>-knappen. Välj program (se sidan 12) och
med <
bekräfta med <
>-knappen [
].
Avstängningsläge aktiveras först efter att funktionen
för första uppvärmning och funktionen för inlärning
körts. Medan någon av dessa båda funktioner körs kan
termostaten slå till golvvärmesystemet även om termostaten
är i avstängt läge.
Avaktivera standby-läge
• Använd piltangenterna <
> för att bläddra genom
menyn och markera P-symbolen.
• Displayen visar denna bild:
och OFF börjar
blinka.
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• Välj programmet EcoHome, EcoOffice eller Komfortläge
genom att använda piltangenterna <
>. Bekräfta med
<
>-knappen.

8. Felsökning
8.1 Felkoder
Siffra

Typ av fel

Er 1

Fel golvgivare (100 kΩ)

Er 2

Kortslutning av golvgivaren

Er 3

Öppen krets för golvgivaren

Er 4

Kortslutning av rumsgivaren

Er 5

Öppen krets för rumsgivaren

Er 6

Annat fel

8.2 Övervakning av temperaturgivaren
Om någon av temperaturgivarna skadas eller slutar att
fungera, stängs uppvärmningen av (fail safe funktion) och
en felkod visas.
Golvgivaren har följande temperatur/motståndsvärden:
15 °C / 15,8 kW
20 °C / 12,5 kW
25 °C / 10,0 kW
30 °C / 8,04 kW
35 °C / 6,51 kW
Golvgivaren kan bytas ut mot en ny. Om rumsgivaren slutar
att fungera måste hela termostaten bytas ut.

9. Fabriksinställningar
Se side 218.
Återställ genom att trycka på den lilla knappen till höger
om huvudströmbrytaren på termostatens framsida. Alla
parametrar återställs då till sina fabriksinställda värden.
Termostaten startar om.
217

Återställning av
fabriksinställningarna

Komfortläge
Meny nr

Startläge
Inställningsvärde
komforttemperatur
Inställningsvärde spartemperatur
Program
Givarläge
Golvgivaroffset
Tillslagsfördröjning
Varaktighet displaybelysning

Värde
Co
23 °C

Co

1
2
3
4

Golvgivare

5
6

Från
Verklig tid

7

0,5 °C

4 °C
off
30 s

Lägsta inställningsvärde
rumstemperatur
Högsta inställningsvärde
rumstemperatur
Lägsta inställningsvärde
golvtemperatur
Högsta inställningsvärde
golvtemperatur
Adaptiv funktion
Första uppvärmning
Uppvärmningsdrifttid
(återställs med tryckknappar)
Inställbar kopplingshysteres
Klockslag
Veckodag
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EcoHome, EcoOffice
Meny nr

Värde

Område

23 °C
16 °C

1;2
3

Golvgivare
4 °C

0 – 10

4
5

30 s

0–120 s

5 °C

5 °C – 15 °C

6

40 °C

7

5 °C

Lägsta börvärde rumstemperatur +5K –40 °C
5 °C – 15 °C

8

35 °C

9
A
B

Från
Verklig tid

C

0,5 °C

Lägsta börvärde rumstemperatur +5K –35 °C

Från

0:00
1
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Komforttemperatur

Spartemperatur
Komfortläge
EcoHome

Badrum, hall, kök, sovrum, vardagsrum: ej hemma under kontorstid

Måndag –
fredag
00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

Lördag –
söndag

EcoOffice
Kontor
Måndag –
fredag
00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

Lördag –
söndag

Viloläge
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Energismart nyhet för golvvärme
– två termostater i en!
T2NRG-Temp
Digital golvvärmetermostat
med tidsstyrning – för ökad
energibesparing
T2NRG-Temp är egentligen två termostater i en,
dels en enkel standardtermostat och dels en programerbar termostat med tidsstyrning. Välj mellan
förinställda program, som dessutom kan ändras
efter behov. T2NRG-Temp är framtagen för att öka
energieffektiviteten i våra samtliga golvvärmesystem:
•

Energisparprogram anpassade för olika önskemål

•

Enkel programmering – välj mellan förinställda 		
program

•

Utrustad med barnlås

•

Adaptiv funktion – termostaten beräknar själv 		
när golvvärmen skall kopplas in för att önskad 		
komforttemperatur ska uppnås vid inställt 		
klockslag

•

Heat Booster för snabb uppvärmning

•

Välj mellan golv- eller rumsgivare, eller en 		
kombination av båda

•

2-polig huvudströmbrytare

•

Kapslingsklass IP 21 för montering i våtutrymmen

•

Godkänd av Semko

•

12 års totalgaranti

E-nummer
85 815 87		

Produkt
T2NRG-Temp

T2NRG-Temp
Två termostater i en!
Både vanlig termostat & tidsstyrningstermostat

Energibesparing ≤30%
(jämfört med termostat utan tidsstyrningsfunktion)

020-210 100
www.t2.se

Anslutningsspänning

230 VAC,
+10%,
-15%,
50/60 Hz

Omgivningstemperatur
– transport

-20 till +50 °C

Temperaturområde,
golvgivare

+5 till +35 °C

Energiförbrukning,
genomsnitt

4 VA

Temperaturområde,
rumsgivare

+5 till + 40 °C

Huvudströmbrytare

2-polig

Noggrannhet – golv-/
rumsgivare

Utgångsrelä –
värmekabel

230 V, max
13 A

Omgivningstemperatur – drift

0 till +40 °C

Golvgivare
Rumsgivare
Rumsgivare med golvgivare
som begränsare
(ej i komfortläge)

Kapslingsklass

IP 21

Färg

Polarvit RAL 9010

Energisparprogram

2 förinställda program, redigerbart i 30-minutersblock

Anslutningsplint

Max 2,5 mm2

±0,5 °C

Backup för inställda
värden

I icke-flyktigt minne

Golvgivare med
3 meter kabel

NTC, 10 K/25 °C

Godkännande

Semko, VDE,
eu.bac, CE

Backup för klockslag och datum

24 timmar

Maximal längd på
golvgivarens kabel

100 m, 2x1,5 mm2
(230 VAC kabel)

Kopplingshysteres

0,5 °C (fabriksinställning, justerbar
mellan 0,2 till
2,0 °C)

Extern ingång
slutande kontakt

Sparsänkning -3,5 °C (ej i
programmen EcoHome och
EcoOffice)

Dimensioner med
ram

H 82xW 82xD 57 mm

Tyco Thermal Controls Nordic AB
Flöjelbergsgatan 20B
Box 214, 43123 Mölndal
Tel 031- 335 58 00
Fax 031-335 58 99
SalesSE@tycothermal.com
www.tycothermal.com

Driftslägen

© 2010 Tyco Thermal Controls CDE-1638 Rev.0 11/2010

Teknisk data

Kök och badrum
Avlopp och vattenlås

Avloppsrören i kök och badrum har ett vattenlås för att förhindra dålig lukt från
avloppet. Både vattenlås och golvbrunn måste rengöras regelbundet. Vattenlåset,
som sitter på avloppsröret under handfatet, rengörs genom att den nedre delen av
låset skruvas loss. Ställ en hink under som samlar upp allt vatten. Röret kan nu
rengöras från all smuts som fastnat. Avsluta med att spola igenom med hett vatten
som får rinna ner i hinken och skruva fast vattenlåset igen.
Golvbrunnen i badrum rengörs genom att gallret som sitter över brunnen tas bort.
Fäll upp bygeln på golvbrunnsinsatsen och drag upp den. Hår och annat som har
fastnat i brunnen kan då enkelt tas bort. Dela sedan insatsen genom att dra isär
över- och underdel, rengör delarna och sätt ihop dem igen. När insatsen sätts
tillbaka är det viktigt att tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan
annars tränga upp genom springan. Om dålig lukt skulle uppstå rekommenderas att
spola rikligt med vatten i golvbrunn, wc, handfat och köksvask. Om lukten inte
försvinner efter några timmar så kan det vara något fel i systemet. Under garantitiden kontaktar du då Ikano Bostad Eftermarknad, efter garantitidens utgång
kontaktar du din styrelse direkt.
Häll inte stekfett eller olja i köksvasken eftersom avloppsrören då sätts igen.
Stekfettet torkas upp med exempelvis hushållspapper och kastas i soporna.

Toalettstol och handfat

Toalettstol och handfat måste rengöras regelbundet. Använd toalettborste och
rengöringsmedel när du rengör toalettstolen. För handfatet används en mjuk borste,
t ex en diskborste. Tänk på att starkare rengöringsmedel ofta är skadliga för miljön
och polerande medel förstör ytskiktet på porslinet. Tänk på att endast toalettpapper
kan spolas ner i wc-stolen, eftersom det löser upp sig vid kontakt med vatten. Om du
spolar ner exempelvis pappershanddukar kan det blir stopp i systemet och vattnet i
vattenlåset kan sugas ur. Porslinet i handfat och wc-stol tål inte alltför höga
temperaturer. Att tömma vatten varmare än 60ºC i en wc-stol kan orsaka sprickor i
porslinet.
Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till Ikano Bostad
Eftermarknad om du misstänker att det är fel i ditt kök eller badrum. Efter
garantitidens utgång tar du kontakt med din styrelse direkt.

Bopärmen Ikano Bostad | Värme och sanitet

Flik 5
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel

Brandvarnare
Din bostad är utrustad med brandvarnare. Den har ett långlivat batteri med
hållbarhet på upp till 10 år. Brandvarnaren ger ifrån sig högfrekventa ”pip” när det
är dags att byta batteri.
Testa några gånger per år att brandvarnaren fungerar genom att trycka på
testknappen.

Bopärmen Ikano Bostad | El

Flik 6
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel

Teknisk beskrivning

Bild 3. Placering av brandvarnare i tak respektive på vägg.

Ultralife U9VL-J-P 9 Volts Litium batteri
<15 mA i viloläge och max. 30 mA vid larm.
3-30 % Obs/m
5° C till 45° C.
10-90 % relativ fuktighet.
85 dB vid 3 meters avstånd från varnaren.
Upp till 10 år med Ultralife 10-årsbatteri.
Intertek, England

Min 300 mm

Vid montage i tak placeras varnaren minst
300 mm från vägg. Helst i mitten av rummet.

Placering
Brandvarnaren bör placeras i taket intill sovrum, nära kök och i närheten där
brand kan uppstå. Finns det fler sovrum så bör det placeras en brandvarnare utanför varje sovrum.
Se bild 1, 2, 3 och 4 som rekommenderar placering av brandvarnare i tak, men
kan också placeras på vägg.
OBS! Det bästa skyddet uppnås om en brandvarnare placeras i varje rum.

Max 300 mm

Min 150 mm

Batteri:
Strömförsörjning:
Känslighet vid rök:
Temperaturområde:
Luftfuktighet:
Ljudnivå:
Batteriets livslängd:
Testad av:

Vid montage på vägg placeras varnaren minst
150 mm och som mest 300 mm från tak.

Bild 4. Placering av brandvarnare i snedtak.

Bild 1. Placering av brandvarnare i enplanslägenhet.

Bruksanvisning
Optisk brandvarnare
VST-S588H

SOVRUM

SOVRUM

Min 900 mm

HALL

Installation

VARDAGSRUM
KÖK

Rekommenderat
lägsta skydd

Rekommenderat
maximalt skydd

Välj ut en plats där brandvarnaren ska sitta (se placering).
Ta bort fästplattan och märk ut för skruvarna, borra hål vid markeringarna,
sätt i plastpluggarna och skruva fast fästplattan.
Koppla in medföljande batteri mot brandvarnarens kontaktbleck. Se till att du
ansluter batteriets plus- och minuspol rätt.
Passa sedan in brandvarnaren i fästplattans två hakar och vrid lätt medurs
någon centimeter.
Testa brandvarnaren genom att hålla in testknappen.

VST-S588H är godkänd enligt EN 14604.
Bild 2. Placering av brandvarnare i flerplansfastighet/villa.
Bild 5. Montering av batteri.

Fördelar
• Modern design.
• Ultralife 10-årsbatteri som driver din brandvarnare
upp till 10 år.
• Pausfunktion mot falsklarm. Tryck in testknappen
några sekunder och brandvarnarens känslighet
minskas under 10 minuter. Därefter återgår brandvarnaren till normalläget.
• Hög känslighet för brandos från pyrande bränder.
• God driftsäkerhet.
• Varningssignal vid låg batterispänning.
• Testknapp.
• Kontrollampa.
• Innehåller inget radioaktivt material.
• Batterispärr. Kan ej monteras utan batteri.

Monteringsslits
VIND

SOVRUM

HALL

KÖK

ENTRÉ

Takfäste

SOVRUM

VARDAGSRUM

KÄLLARE

Rekommenderat
lägsta skydd

Rekommenderat
maximalt skydd

Skruv

9 Volt batteri

Undvik följande placeringar

Falsklarm

Garanti

• I utrymmen där det blir kallare än 5° C och varmare än 45° C.
• I fuktiga utrymmen, t ex badrum.
• I garage där avgaser från bilar kan orsaka falsklarm.

• Vid falskt larm ska du trycka på testknappen i minst 3 sekunder för att starta
varnarens pausfunktionen i 10 minuter.
• Leta dock igenom huset efter små pyrande bränder.
• Kontrollera om det finns källor till rök eller ånga. Sätt din familj i säkerhet
innan du undersöker huset.
• Om falska larm återkommer, kan det bli nödvändigt att flytta varnaren.

Tillverkaren lämnar 5 års garanti på brandvarnaren (exklusive batteriet) från inköpsdagen och omfattar material- och tillverkningsfel under förutsättning att:
Brandvarnaren är installerad och används på att normalt sätt enligt medföljande
bruksanvisning.

Så här fungerar brandvarnaren
Kontrollampa: För extra säkerhet har brandvarnaren en röd kontrollampa (ljusdiod). Lampan blinkar en gång per minut när brandvarnaren fungerar som den
ska.
Larm: När brandvarnaren känner av rökpartiklar så utlöses en högt pulserande
larmsignal och samtidigt blinkar den röda signallampan. Brandvarnaren fortsätter att larma tills luften blir fri från rök.
Brandvarnare med pausfunktion: För att undvika larm, vid t ex stekning, trycker du bara in testknappen en gång. Känsligheten mot rök minskas under ca. 10
minuter. Därefter återgår brandvarnaren automatiskt till normalläge.

Så här kontrollerar du brandvarnaren
Brandvarnarens funktion kontrolleras med testknappen. Tryck in testknappen i
ca. 3 sekunder. Om brandvarnaren fungerar korrekt kommer då larmet att tjuta
och den röda signallampan att blinka snabbt.

Underhåll
• Testa brandvarnaren varje vecka.
• Dammsug brandvarnaren regelbundet.

Batteribyte
Brandvarnaren avger en kort ljudsignal en gång i minuten och den indikerar då att
batteriet behöver bytas ut omgående. Varningssignalen pågår upp till 30 dagar.
Rekommendation: Byt till ett Ultralife 10-årsbatteri.
Tryck in testknappen och försäkra dig om att brandvarnaren fungerar.

Vanliga fel och hur falska larm undviks
Varnaren kan utlösas av vattenånga, kondensation, vanlig rök eller matos. Insekter som tar sig in i varnaren kan orsaka återkommande falska larm. Placera inte
larmet i närheten av källor till falska larm.

Pausfunktion
Denna varnare har en inbyggd pausfunktion som aktiveras med testknappen. Om
matlagning eller någon annan icke-farlig källa till larm är aktuellt, kan varnaren
tillfälligt tystas genom att hålla knappen nedtryckt i ungefär 3 sekunder. Då försätts varnaren i ett läge med lägre känslighet mot rök i 10 minuter. Den röda LEDlampan blinkar var tionde sekund för att indikera att larmets känslighet minskats.
Varnaren återställs automatiskt till normalt läge efter 10 minuter.
OBS! Om rökintensiteten ökar under pausperioden (t.ex. av brandrök) börjar varnaren att larma.

Indikator för svagt batteri
Om varnaren ger ifrån sig ett kort pipande ljud en gång i minuten, beror det på
att batteriet börjar ta slut och måste ersättas omgående. Denna lågenergivarning
ljuder vid behov i minst 30 dagar.

Vid brand
Kom ihåg följande:
• Lämna byggnaden omgående. Kontrollera om det finns rök eller het luft vid
dörrar och rum. Öppna inte en het dörr. Ta en annan väg ut. Kryp längs golvet
och andas om möjligt genom en våt trasa eller håll andan. Stanna inte för att
ta med dig något.
• Samlas vid en förbestämd plats utanför huset och kontrollera att alla är med.
• Ring räddningstjänsten utanför byggnaden. Räddningstjänsten bör ringas
oavsett storlek på branden och oavsett om det finns ett larmsystem med
direktkoppling till räddningstjänsten.
• Återvänd inte inomhus till en brinnande byggnad utan vänta på att räddningstjänsten anländer.

Viktiga säkerhetsinstruktioner
Följ noggrant installationsanvisningarna för brandvarnaren i denna bruksanvisning.
Installationen av en brandvarnare är bara en del i säkerheten. Andra viktiga
åtgärder bör genomföras för att ytterligare förbättra säkerheten:
Kom ihåg!
• Testa brandvarnaren varje vecka
• Ersätt batteriet omgående när det tagit slut
• Rök inte i sängen
• Håll tändstickor och tändare borta från barn
• Förvara lättantändligt material på ett säkert ställe och använd det aldrig i
närheten av flammor eller gnistor.
• Förse dig med nödutrustning som brandsläckare utrymningsstegar etc, och se
till att alla som bor där vet hur utrustningen används.
• Planera en utrymningsväg från byggnaden i förväg, så att alla som vistas där
är medvetna om den. Informera om dessa säkerhetsaspekter regelbundet
under hela året.
• Se till att utrymningsvägarna hålls tillgängliga och inte blockeras.
Kasserade Elprodukter får ej kastas i hushållsavfallet utan
skall källsorteras och återvinnas.
Rådfråga hyresvärd och lokala myndigheter beträffande
omhändertagandet av El-avfall.

Distributör
Uniline AB, Box 29012, 10052 Stockholm
www.uniline.se
info@uniline.se
Tel kundservice 08-720 53 00

Tillverkare
Xiamen Vs-Top Electronics Co., Ltd., China.

S
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Universal tryckdimmer
EUD61NPN-UC
Montage och inkoppling av denna
elektriska apparat får endast göras
av behörig elektriker! Annars finns
risk för brand eller elektrisk stöt !
Max omgivningstemperatur i drift:
- 20 ° C upp till + 50 ° C.
Förvaringstemperatur: - 25 ° C till + 70 ° C.
Relativ fuktighet: < 75%.
Universell dimmer. Power MOSFET up till
400 W. Automatisk avkänning av last.
"Standby" förbrukning endast 0,1 watt.
Lägsta eller högsta ljusnivå och dimningshastighet kan ställas in. Med barnkammar- och insomningsfunktion.
Enhet för inbyggnad. Längd 45 mm,
bredd 55 mm, djup 18 mm.
Universell dimmer för laster upp till 400W,
beroende på ventilationsförhållanden.
Dimringsbara lågenergilampor ESL och
dimringsbara 230V-LED-lampor, beroende
på uppbyggnaden av lastens elektronik.
Nollgenomgångsbrytning med mjuk PÅ
och mjuk AV, för att spara lasten.
Universell manöverspänning 8 till
230 V AC/DC, galvaniskt skild från
230 V drift- och lastspänning. Ingen
minimilast krävs.
Korta kontrollkommandon styr av och
på, konstant kommando höjer/sänker
ljusstyrkan alternativt till min- eller från
maxnivå.
Avbrott av kommandosignal ändrar riktning
på dimningen. Aktuell ljusstyrka sparas
vid frånslag.
Vid strömavbrott sparas kopplingsläget
och ljusstyrkenivån och ställs in igen
när matningsspänningen kommer tillbaka.
Automatiskt elektroniskt överlast- och
temperaturskydd.
Funktionsinställning

Med den övre % -inställningsratten

Med den övre % -inställningsratten
resp dim-speed-inställningsratten kan
lägsta ljusstyrka (max ned dimrat) eller
dimringshastigheten ställas in.
Ramptiden på mjukt PÅ och mjukt AV
ställs med dimringhastigheten.
Med det nedre inställningsvredet väljs
vilken typ av last som ska styras i drift,
om automatisk avkänning- eller ett
speciellt comfort-läge ska användas:
AUTO tillåter dimring av belysningslaster
enligt specifikation.
EC1 är ett komfort-läge med minnesfunktion, för dimringsbara lågenergilampor som är konstruerade så att de
kan startas i ett nerdimrat läge.
EC2 är ett komfort-läge utan minnesfunktion, för dimringsbara lågenergilampor som är konstruerade så att de ej
kan startas i ett nerdimrat läge.
LC1 är ett komfort-läge för dimringsbara
230 V LED-lampor som inte kan dimras
på ett önskvärt sätt när den är inställd på
AUTO-läge (avkänd som bakkantsstyrd)
beroende på elektronikens konstruktion
och måste därför tvingas till framkantsstyrning.
LC2 och LC3 är komfort-lägen för
dimringsbara 230 V LED-lampor som
LC1, men med olika ljusregleringskurvor.
I lägena EC1, EC2, LC1, LC2 och LC3 får
ingen induktiv (lindad) transformator
användas. Dessutom kan det maximala
antalet dimringsbara 230 V LED-lampor
vara lägre än i läge AUTO beroende på
elektronikens konstruktion.
Med speciell brytningsfunktion för barnrum: Om ljuset slås på genom att tryckknappen hålls nedtryckt en längre stund
så startar dimmern på den lägsta ljusstyrkan efter ca 1 sek utan att ändra den
senast sparade ljusstyrkenivån. Ljusstyrkan ökas långsamt så länge som
man fortsätter trycka på knappen.
Insomningsfunktion: Med en dubbel
Insomningsfunktion: Med en dubbel
knapptryckning dimmas ljuset ner från
det aktuella dimmerläget till min-ljusstyrkan och slås slutligen av. Det aktuella
dimmerläget såväl som min-ljusstyrkan
(% ) bestämmer neddimningstiden
(max. 60 minuter), som därmed kan
ställas in efter önskemål. Insomningsfunktionen kan avbrytas när som helst
genom att en ny impuls ges. Genom att
hålla in tryckknappen stoppas insomningsfunktionen och ljuset dimmas upp.
L-laster (induktiva laster, t.ex. lindade
transformatorer) och C-laster (kapacitiva
laster t ex elektroniska transformatorer)

transformatorer) och C-laster (kapacitiva
laster, t.ex elektroniska transformatorer)
får inte blandas. R-laster (resistiva laster
t.ex. 230 V Glöd-, halogen- och LEDlampor kan blandas valfritt.
Blandning av L- och C-laster är möjligt
med tryckdimmer EUD12Z och EUD12D
tillsammans med effekthöjare LUD12.
Inkopplingsexempel

Tekniska data
Glödlamplast och
upp till 400 W
halogenlamplast 230 V 1) (R)
Induktiva
transformatorer (L)

upp till 400 W

2)3)

Elektroniska (C)
transformatorer

upp till 400 W

2)3)

Dimningsbara
lågenergilampor ESL

upp till 400 W 5)

Dimningsbara
230 V lysdioder

upp till 400 W 5)

Omgivningstemperatur +50°C/-20°C
max./min.
Effektförbrukning (aktiv effekt)
1)
2)

Manöverspänning, driftspänning och
brytspänning 230 V
3)

4)
5)

Manöverspänning 8-230 V AC/DC, driftspänning och brytspänning 230 V
Tekniska data

upp till 400 W

2)3)

Elektroniska (C)
transformatorer

upp till 400 W

2)3)

!

Vid testning av funktionerna på
enheten, måste de anslutningsklämmorna som används vara
åtdragna. Anslutningarna är
öppna vid leverans från fabrik.

Spara alltid manualen!

Dimningsbara
lågenergilampor ESL

upp till 400 W 5)

Eltako GmbH

Dimningsbara
230 V lysdioder

upp till 400 W 5)

D-70736 Fellbach
+49 711 94350000
www.eltako.com

Omgivningstemperatur +50°C/-20°C
max./min.

0,1W

För lampor på vardera max 150 W.
Max två induktiva (lindade) transformatorer får lov
att användas på varje dimmer. Transformatorerna
ska dessutom vara av samma typ och tomgång
på sekundärsidan är ej tillåten. Det finns då risk
för att dimmern förstörs! Därför är lastfrånkoppling
på sekundärsidan inte tillåten. Får ej kopplas in
parallellt med induktiv (lindad) eller kapacitiv
(elektronisk) transformator.
När storlek på lastströmmen skall beräknas måste
en förlust på 20 % för induktiva transformatorer
resp en förlust på 5 % för kapacitiva transformatorer läggas till på den totala lampströmmen.
Påverkar den maximala brytförmågan.
Vanligtvis för dimringsbara lågenergilampor och
dimringsbara 230 V LED lampor. På grund av
skillnader i olika tillverkares elektronik, kan det
bli begränsad ljusregleringsmöjlighet, problem
med att slå på och av, och/eller en begränsning
av det maximala antalet ljuskällor, speciellt om
den anslutna lasten är mycket låg (t.ex. för 5 WLED). I komfort-lägena EC1 och EC2, LC1, LC2
och LC3 för optimerad ljusreglering, är maximal
effekten begränsad upp till 100 W. Ingen induktiv
(lindad) transformatorer får dimras i dessa
komfort-lägen.

Glödlamplast och
upp till 400 W
halogenlamplast 230 V 1) (R)
Induktiva
transformatorer (L)

4)

4)

09/2012 Rätt till ändringar förbehålls.
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AVR400.218E
Namn:

Universalarmatur ink ljuskälla
2x18W(2G11)-HF ink ljuskälla

Typ:

AVR400.218E

EAN:

6410041175225

E-nummer:

7535701

Beskrivning:

AVR400
En klassisk tak- och väggarmatur. Finns med el.tändare, HF, HFD, rörelsevakt
(PIR) samt ett flertal olika ljuskällor och dekorramrar. Stomme och kupa av
slagtålig och återvinningsbar polykarbonat. Både för infällnad och
utanpåliggande montage.
IP44, Klass I (OBS! 7533700 Klass II). Levereras ink ljuskälla (Gäller ej
modeller med E27 och T5C/2GX13).
AVR400 ingår i Ensto Trio som är en design i tre storlekar Ø 254, 320, 400

Förpackning:
Enhet:

st

AQKRy{
Tekniska uppgifter
Material:

Polykarbonat

Färg:

Vit

Mått (mm), diameter x höjd:

400x122 mm

Infällningsmått:

Ø380x80 mm

HF- don:

x

Kapslingsklass:

IP44

Nominell spänning (V):

220-240 V

Driftfrekvens (Hz):

0/50-60 Hz

Vikt (kg):

1,890 kg

Ljuskälla:

2xTC-L 18W/2G11

Med ljuskälla:

Färgnyans 830

Slaghållfasthet (J):

IK05

Ensto Sweden AB

Västberga Allé 5
126 30 Hägersten, Sweden

tel. +46 8 556 309 00
fax +46 8 556 309 36

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.

www.ensto.se

© Ensto 2014
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Pirat
Kompakt armatur i hög kvalitet för utomhus- och inomhusbruk
• IP65-klassad med stomme i pressgjutet aluminium
• Kors med halvskärm
• Kupa i opal eller klar polykarbonat
• Lätt att hantera och installera

Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

Material/Ytbehandling
Armaturhus: Pressgjuten aluminium, vitlackerad, antracit eller aluminiumfärg
Kupa: Polykarbonat, opal eller klar (endast för variant med halvskärm)
Variant halvskärm: Kupan till hälften avskärmad
Variant med kors: Pressgjuten aluminium, vitlackerad, antracit och aluminiumfärg

Installation/Montering
För vägg- eller takmontage. 3x2x2,5 mm² anslutningsplint. Förborrade införingshål för utanpåliggande ledning.
Tre knockout-hål för möjlighet till överkoppling.

Beställningsguide Ljuskällor beställs separat.
Beskrivning

ILCOS kod

Sockel

Vikt kg

SAP nummer E-nummer

FSQ

G24q-2

2,8

96250826

E7533155

FSQ

G24d-2

2,6

96250824

E7533153

FSQ

G24q-2

2,8

96250855

E7533184

Pirat Vit, med kors och opal kupal
PIRAT CROSS 1x18w TC-DEL HF OP WHI

Pirat Silver, med halvskärm och opal kupa
PIRAT VISOR 1x18W TC-DEL HF OP SIL

Pirat Silver, med halvskärm och klar kupa
PIRAT VISOR 1x18w TC-DEL HF CL SIL

Pirat Antracit, med halvskärm och opal kupa
EN60598, IP65, Gluehlampe, Beam_Wall_6, SC1, CE, TC-S, TC-D, TC-DEL, TC-F, 850, Ta = 0 to +25
Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra
produkter.
© Thorn Lighting
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Pirat
Beskrivning

ILCOS kod

Sockel

Vikt kg

SAP nummer E-nummer

PIRAT Visor 1x18w TC-DEL HF OP ANT

FSQ

G24q-2

2,8

96250856

E7533185

G24q-2

2,6

96250825

E7533154

Pirat Antracit, med halvskärm och klar kupa
PIRAT Visor 1X18W TC-DEL HF CL ANT

FSQ

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra
produkter.
© Thorn Lighting

Viking
Märke: Bänkarmatur

Viking
Viking är en lågbyggd bänkarmatur  endast 44 mm hög  för montering under skåp.
Armaturen har ett vändbart “lock” med petsäkert, dubbelt jordat uttag med en vippströmbrytare.
Armaturen är godkänd för genomgående installationsledning.
I Vikingfamiljen finns det sex T5-varianter:
Viking 14 Watt/ D, 21 Watt/ D och 28 Watt/ D med brytare och dubbelt uttag (D),
Viking 28 Watt/ D DE med dubbelt uttag (D) och dimmerfunktion,
Viking 28 Watt/ D, T med dubbelt uttag (D), brytare och timer (T), 30 min på uttagen,
Viking 28 Watt med brytare, utan uttag,

Proton Lighting AB
Armaturgatan, 331 42 Värnamo
Box 1002, SE331 29 Värnamo
Tel 0370-69 07 00 | 0370-69 07 49 | Epost ligh...@proton.se
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Viking
Märke: Bänkarmatur

Fakta
Armaturstomme: Stomme av vit, pulverlackerad stålplåt.

Gavlar av vit ASA-plast.
Montage:

Under skåp.

Anslutning:

I båda gavlarna samt bakåt i armaturen mitt genom dubbla införingshål, Ø 13
mm.

Övrigt:

Vändbart “lock” med 10/16 A petsäkert, dubbelt jordat uttag på samtliga
varianter.
Försedd med vippströmbrytare. Okompenserad (T8).
Godkänd för genomgående installationsledning.
D = Dubbelt uttag.
DE = Dimmerfunktion.
T = Timer på uttagen, 30 min.

Viking 3131/36 OK D

Viking 3131/28 D T

Viking 3131/28 D

Viking 3131/28 D DE

Proton Lighting AB
Armaturgatan, 331 42 Värnamo
Box 1002, SE331 29 Värnamo
Tel 0370-69 07 00 | 0370-69 07 49 | Epost ligh...@proton.se
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Viking
Märke: Bänkarmatur

Armatur
Artnr

Namn

Effekt

Färg

Lysrör

Vikt

L

B

H

E70 210 70

*Viking 3131/15 OK D

1x15W

Vit

T8

1,50

467

107

44

E70 210 71

*Viking 3131/18 OK D

1x18W

Vit

T8

1,80

616

107

44

E70 210 72

*Viking 3131/30 OK D

1x30W

Vit

T8

2,00

924

107

44

E70 210 73

*Viking 3131/36 OK D

1x36W

Vit

T8

2,40

1226

107

44

E70 210 80

Viking 3131/14 D

1x14W

Vit

T5

1,00

581

107

44

E70 210 81

Viking 3131/28 D

1x28W

Vit

T5

1,90

1181

107

44

E70 210 84

Viking 3131/28

1x28W

Vit

T5

1,90

1181

107

44

E70 210 85

Viking 3131/28 D DE

1x28W

Vit

T5

1,90

1181

107

44

E70 210 86

Viking 3131/28 D T

1x28W

Vit

T5

1,90

1181

107

44

E70 210 79

Viking 3131/21 D

1x21W

Vit

T5

1,90

876

107

44

Proton Lighting AB
Armaturgatan, 331 42 Värnamo
Box 1002, SE331 29 Värnamo
Tel 0370-69 07 00 | 0370-69 07 49 | Epost ligh...@proton.se
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SEC

500mA

Umax=21V

N 2 D I M 500m A 4 - 9W
SEC: 500mA,8-1 8 V

Artikel nr.:P-141
MW E-nr74 642 17
Material:Aluminium
SHARP

LED

Färg
temp.
3000K

36 o

1x5W

IP44

230V
AC

M

354
lm

M

H

53

mm
75mm
57 lm/w med lins o N2 driver
88 lm/w utan lins o driver
CRI Värde>80

90mm

35.000

844cd

SerieKopplas

RoHS

Ljusfördelningskurva (Enhet:Cd)

Mått

48
53

Belysningsstyrka (Enhet: Lux)

90

Avstånd Belysningsstyrka

Spridnings vinkel 36 o

Diam.

Designlight Scandinavian AB Toffelvagen 1 SE-342 60 Moheda
Kundcenter:Telefon 0472-716 10 Fax 0472-716 09 info@designlight.nu www.designlight.nu

Skötselinstruktion för Casamja Skåpkåpa
Casamja Skåpkåpa är konstruerad för god osuppfångningskapacitet vid låga flöden samt för
mångårig enkel och problemfri användning. För att vid matlagning maximera den
matosuppfångande volymen - tryck lätt upp fronthuven och dra i nederkanten ut Skåpkåpan till det
yttre stoppläget. Skjut på motsvarande sätt in fronthuven genom ett lätt tryck på nederkanten.

Normal rengöring:
Skåpkåpan är i princip underhållsfri. Det enda som krävs är in- och utvändig rengöring samt
filterrengöring . Använd ett vanligt milt vattenbaserat fettlösande rengöringsmedel. Torka av kåpan
in- och utvändigt med en fuktig trasa. Torka på samma sätt av den frånluftsventil som finns i
Skåpkåpans topp.

Fettfilter
Rengör fettfiltret genom att haka ner det och diska med vanligt diskmedel eller i maskin.
Rengöringsbehovet är normalt en gång per år eller vid behov för att inte hämma kåpans funktioner.
Fettfiltren återmonteras i motsatt ordning. Allt ovanstående kan ske utan att fronthuven avlägsnas.

Lågenergiarmatur
Bryt strömmen vid rengöring!
Se armaturens original skötselinstruktion.

Byte av lysrör
Bryt strömmen!
Haka av plastkupan på lågenergiarmaturen genom att klämma ihop den på mitten och dra rakt ut.
Montera ett nytt ljusrör med beteckning Ljusrör 15 W / 479 mm.
Återmontera plastkupan genom att trycka den rakt i spåren.

Om fronthuven skall hakas av gäller följande:
Dra ut nederkanten till maximalt öppet läge. Skruva loss de två säkringsskruvarna som finns längst
bak nere på fronthuvens innersta byggdel. Då kan man dra ut fronthuven genom/över de styrande
hjulen. Man måste lyfta upp fronthuven för att passera hjulen. Därefter är fronthuven endast
säkrad i överkant med två st styrstift i väggdelens yttre framkant. Dra ut fronthuven så långt att
fronthuvens styrspår blir fria och lyft ner fronthuven.

Varning: Fronthuven med dess dekorlucka av trämaterial är tung, den kan väga 15 kg.
Iaktta försiktighet!
Vid återmontage: Trä in fronthuvens övre styrningsspår i de övre styrstiften. Nu är den första
avhakningssäkringen aktiverad. Genom ett lyftmoment låter man de nedre sidostyckena passera
styrhjulen. Därefter fäster man åter de två säkringsskruvarna.
OBS Det två säkringsskruvarna måste alltid återmonteras – detta är ett säkerhetskrav.
2013-03

Casamja AB, Götlundagatan 34, 124 71 Bandhagen | Telefon: 08-556 211 70 | www.casamja.se | casamja@casamja.se

Spiskåpa/Spisfläkt
Matlagning och vädring
Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Gör du det sprids matoset i hela
lägenheten. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i
köket vilket medför att luft och matos drivs ut i resten av lägenheten. Spiskåpan kan
inte suga upp matoset om fönstret är öppet i köket eftersom luftcirkulationen runt
kåpan störs. Öppna fönstret i angränsande rum istället och ha dörren till köket
stängd. Det skapar ett undertryck i köket och ventilationsspringan som finns under
dörren räcker för att den friska luften ska kunna komma in.

Om något fel uppstår
Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till Eftermarknad på Ikano
Bostad om du misstänker att det är något fel på din spisfläkt. Efter garantitidens
utgång kontaktar du din styrelse eller leverantör direkt.
Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”

Bopärmen Ikano Bostad | Ventilation

Flik 7
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel

Microvågsugn

5 års garanti

Din microvågsugn kommer från IKEA. Garantitiden för den
är fem år. Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s
bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in
bruksanvisningen här så har du allt samlat.

Rengöring
Att rengöra mikrovågsugnen invändigt blir lättare om Du fyller en djuptallrik med
vatten och lite diskmedel, eventuellt några citronskivor så blir det en härlig doft. Låt
diskmedel-blandningen koka i mikron ca 30 sekunder. Ta ut tallriken. Nu lossnar
fett och matrester mycket lättare - rengör insidan med fuktad trasa.

Om något fel uppstår
Om något fel uppstår under garantitiden kontaktar du Eftermarknad på Ikano
Bostad. Ange serienummer och servicenummer som finns påklistrat på vitvaran.

Exempel bild

Exempel bild

Bopärmen Ikano Bostad | Vitvaror

Flik 8
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel

5 års garanti

Spishäll och ugn

Din spishäll och ugn kommer från IKEA. Garantitiden för dessa är fem år.
Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i
köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.

Spishäll med induktion
Spishällen är en induktionshäll vilket innebär att induktionshällen inte blir varm i
sig utan det är endast kastrullen eller stekpannan som värms upp. Verkningsgraden
blir högre än på en vanlig spishäll.

Viktigt
För att induktionshällen ska fungera är att kokkärlen måste vara av järn.
Även vissa typer av rostfritt stål fungerar. Det går inte att använda kokkärl
av glas eller aluminium. Ett enkelt sätt att testa om ett kokkärl fungerar är
att se om en kylskåpsmagnet fäster på det.

Rengöring av häll
Det finns speciella rengöringsmedel som är anpassat för hällen. De anpassade
medlen lägger en skinande och smutsavvisande hinna över hällen så det blir enklare
att hålla den ren. Om du är noga med att rengöra hällen efter varje gång du lagat
mat så bränns inte maten fast. Om något kokat över är det viktigt att du tar bort det.
Lättast är att använda en speciell skrapa som är anpassad för glaskeramikhällar.
Använd inte hällen som avlastningsyta då det
blir repor i hällen.

Rengöring av ugn
Ta alltid bort fläckar på en gång. Använd
vatten och lite diskmedel när du gör rent den.
Torka av med en mjuk duk.

Om något fel uppstår
Om något fel uppstår under garantitiden
kontaktar du Eftermarknad på Ikano Bostad.
Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14
”Felanmälan”. Ange serienummer och
servicenummer som finns påklistrat på
vitvaran.
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Tvättmaskin och torktumlare alternativt
kombinerad tvättmaskin och torktumlare
Din tvättmaskin och torktumlarealternativt kombinerade tvättmaskin/torktumlare
kommer från Siemens. Den har två års garanti.
Utförliga skötselanvisningar finns i bruksanvisningen som ligger i ett skåp i köket
vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.

Rengöring tvättmaskin
Efter att använt din tvättmaskin ett tag kan det samlas smuts och bakterier som inte
är så lätt att se med blotta ögat. Det finns olika rengöringsmedel att köpa men ett
tips är att lägga 2 -3 matskedar citronsyra i tvättmaskinens doseringsfack och köra
en tom maskin på 90 grader. Det gör effektivt maskinen ren. Tvättmedelsfacket tar
man försiktigt loss och rengörs från tvätt- och sköljmedelsrester.

Om något fel uppstår
Om något fel uppstår under garantitiden kontaktar du Siemens direkt.
Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”. Ange serienummer och
servicenummer som finns påklistrat på vitvaran.
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5 års garanti

Diskmaskin
Din diskmaskin kommer från IKEA. Garantitiden för den är
fem år.

Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i
köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.
Diskmaskinen står på ett så kallat läckageskydd för att eventuell kondens och
vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet. Torka av läckageskyddet vid
behov.
När du inte använder diskmaskinen ska avstängningsventilen för diskmaskinen vara
avstängd. Avstängningsventilen sitter framtill på diskbänksblandaren.

Om något fel uppstår
Om något fel uppstår under garantitiden kontaktar du Eftermarknad på Ikano
Bostad. Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”. Ange
serienummer och servicenummer som finns påklistrat på vitvaran.
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Kylskålp och frys

5 års garanti

Ditt kylskåp och frys kommer från IKEA. Garantitiden för dessa är fem år.
Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i
köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.

Rengöring av kylskåp
Vid rengöring invändigt används lite diskmedel och en mjuk trasa. Det är också
viktigt att man rengör baksidan av kylskåpet och runt kompressorn emellanåt. En
dammig baksida gör att det är risk för brand.

Rengöring och avfrostning av frys
Ditt frysskåp har automatisk avfrostning. Precis som för kylskåpet är det viktigt att
man rengör baksidan och runt kompressorn emellanåt för att bland annat undvika
risk för brand.
Kylskåpet och frysen står på så kallade läckageskydd för att eventuell kondens och
vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet. Torka av dessa vid behov.

Om något fel uppstår
Om något fel uppstår under garantitiden kontaktar du Eftermarknad på Ikano
Bostad. Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14
”Felanmälan”. Ange serienummer och
servicenummer som finns påklistrat på vitvaran.

Exempel bild
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Servicenummer
Vad är ett servicenummer?
Ett servicenummer är ett tolvsiffrigt nummer som börja på 85xxxxxxxxxx. Det står på
samtliga våra vitvaror på en vitlapp någonstans på artikeln, välj nedan för att ser deras
placering.
Vad är ett serienummer?
Ett serienummer är ett tolvsiffrigt nummer som står i nära anslutning till servicenummret.
Varför behöver vi ett service- serienummer?
För att serviceverkstad ska kunna veta vilken sändning av artikeln kund har, genom det kan
de förberedda sitt besök med rätt reservdelar som tillhör just den artikeln (modeller kan ändra
utförande/reservdelar). Har verkstad numret tillgänglig kan de förbeställa reservdel och lösa
det på plats vid första besöket annars så kan verkstaden behöver besöka kund fler gånger för
att avhjälpa felet.
Här hittar du Servicenumret på våra vitvaror:
Diskmaskiner

Man hittar servicenummer på insidan av luckans högra kant framifrån sett.

Fläktar

Man hittar servicenumret bakom fettfiltret, så man måste lyfta bort det för att se titta
underifrån för att hitta numret.

Hällar

Man hittar servicenummer på undersidan av hällen. Antingen får man lyfta upp hällen från
bänkskivan eller kolla underifrån genom skåpet.

Kyl/frysar

Man hittar servicenumret på insidan av gavlarna till kyl och frysarna.

Mikrovågsugnar

Man hittar service numret på vänster sidan framkant, så man måste öppna luckan för att hitta
numret.

Ugnar

Man hittar servicenummer på insidan av ugnens höger framkant framifrån sett, så man måste
öppna ugnsluckan för att hitta numret.

Att sätta upp saker på väggen
Väggarna sätter den personliga prägeln på ditt hem, var noggrann när du sätter upp
tavlor, krokar och liknande för att undvika onödiga hål i väggarna. Olika väggmaterial kräver olika metoder för uppfästning, ta kontakt med kunnig person om
du är osäker.

Hårda väggar
I betong- och tegelväggar gör du hål med en slagborr.

Porösa vägar
Till gipsskivor och lättbetongväggar använder du drillborr, borrsväng eller
borrmaskin. Alla hål måste pluggas. Din järnaffär kan ge dig råd om vilka skruvar
och krokar du bör använda för respektive väggmaterial. Undvik självhäftande
krokar, de lossnar lätt och lämnar fula limmärken efter sig.

I våtrum
Undvik att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid duschplats och kring badkar.
Läs mer på sidan ”Kakel och klinker”

Vägg-TV
Det är förberett för vägg-TV på en vägg i vardagsrummet, alternativt är TV-uttaget i
betongvägg. Observera att förstärkningen är plywood och är anpassad för att TV
monteras mot vägg. Om du väljer en mycket stor TV eller om du sätter din TV på en
”arm”, tänk på att det medför mycket stora påfrestningar för väggen.
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Kakel och klinker
Badrummet har ett tätskikt som säkerställer att fukt inte kan tränga in i väggen eller
ner i golvet. Undvik därför att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid
duschplats och kring badkar. Om du ändå måste göra hål är det viktigt att du
tätar hålet kring skruven med våtrumssilikon. Material hittar du hos välsorterade
fackhandlare. Anlita en hantverkare/plattläggare om du känner dig minsta tveksam.
Punkteras tätskiktet utan korrekt tätning kan fuktskador uppstå.

Rengöring
Väggar och golv med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengörs i första hand
med vatten och eventuellt rengöringsmedel (exempelvis diskmedel eller
allrengöringsmedel). Vid kraftig nedsmutsning används skursvamp eller skurborste
med alkaliskt allrengöringsmedel. Tänk på att fogarna är porösa och lätt smutsas
ned. Eventuella mjuka fogar bör torkas rena så att smuts inte fastnar i fogmaterialet.
Kalkavlagringar som bildats av kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast med ett svagt,
surt rengöringsmedel. Utspädd hushållsättika fungerar utmärkt. Kom ihåg att
vattenmätta fogarna före tvättning. Avsluta rengöringen med rent vatten och mjuk
svamp, avsluta alltid med att torka ytorna med torr trasa.
Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till Ikano Bostad
Eftermarknad om du misstänker att det uppstått en skada på våtrumsvägg.
Efter garantitidens utgång kontaktar du din styrelse direkt.
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Parkettgolv
Parkettgolv är ett levande material som förändras med tiden och ett välskött
parkettgolv håller i många år.
Vid mycket torrt inomhusklimat vintertid kan sprickor uppstå i golvet, som sedan
försvinner när luftfuktigheten höjs igen. Där solen ligger på kan golven påverkas av
UV-ljus.
Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder såsom torrmoppning
eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden
trasa. Tillsätt eventuellt milt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet. Använd
inte svabbgarn eftersom det lämnar mycket vatten efter sig. Underhåll gärna golvet
med specialmedel för parkettgolv för att få ett extra skydd. Det rekommenderas i
hemmiljö två gånger per år.
Genom att sätta möbeltassar av filt under benen på stolar, bord och övriga möbler
undviker du att repa ditt parkettgolv. När du ska flytta pianot, den tunga hyllan eller
soffan kan du ställa möbeln på en filt eller matta och försiktigt skjuta till önskad
plats. Ställ inte blomkrukor direkt på golvet.
Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till Ikano Bostad
Eftermarknad om det uppstår fel på parkettgolvet som du inte själv har orsakat.
Efter garantitidens utgång kontaktar du en behörig hantverkare direkt.
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Skötselråd för tak och väggar i torra utrymmen inomhus
Var försiktig med den nymålade ytan, den fulla tåligheten uppnås först efter
fullständig genomhärdning som kan ta upp till ett par veckor.
Vid rengöring av helmatta ytor skall stor försiktighet iakttas eftersom ytan vid
gnidning blir uppolerad och ger en blank yta. Vid nedsmutsning av större ytor
är ommålning att föredra. Mindre fläckar kan rengöras med en svamp väl
fuktad med ett rumstempererat milt rengöringsmedel. Efteråt baddas med rent
vatten för att avlägsna tvättlösningen.
Väggar med glans 5 eller högre rengörs med ett milt alkaliskt rengöringsmedel,
doserat enligt leverantörens rekommendation, som avsköljs rikligt med vatten.
Akrylatfärger som Supertäck 7 Plus, Supertäck 20 Plus och Latex Gloss 60 tål
upprepad rengöring bättre än andra latexfärger.
Repor efter metall kan avlägsnas med ett radergummi. På fläckar som inte går
bort med rengöringsmedel kan man försiktigt prova att badda med lacknafta.
Använd inte T-sprit eller andra starkare lösningsmedel eftersom dessa löser
upp färgfilmen.

CAPAROL SVERIGE AB
Marieholmsgatan 124, Box 36115, 400 13 Göteborg, Tel. 031-750 52 00, Fax 031-46 11 06
Org.nr:556318-0495

Skötselråd för våtutrymmen
Var försiktig med den nymålade ytan, den fulla tåligheten uppnås först efter
fullständig genomhärdning som normalt är en vecka.
Väggar måste med jämna mellanrum rengöras från kalkavlagringar, tvålrester
mm. Särskilt viktigt är detta vid utsatta ställen som duschplatsen, vid och under
badkar och tvättställ. Badkarsfronter skall lyftas bort så att golv och väggar blir
åtkomliga vid rengöring. Använd kalklösande rengöringsmedel och mjuk borste.
Normal rengöring görs med vanligt allrengöringsmedel som doseras enligt
tillverkarens rekommendationer. Skölj rent med vatten.
Mögelangripna ställen tvättas med ett desinficerande medel, följ leverantörens
anvisning angående produkten.
Fläckar som inte går bort med rengöringsmedel kan försiktigt tvättas med lacknafta. Använd inte T-sprit eller andra starkare lösningsmedel eftersom dessa
skadar färgfilmen.
Se till att ventilationen är tillfredsställande och fungerar som avsetts. Ha för
vana att efter duschning föra bort vatten från golvet med gummiskrapa. Om
möjligt vädra ut genom att öppna ett fönster eller låt badrumsdörren stå öppen
stund för att så snabbt som möjligt minska fuktigheten i utrymmet. Då kan
luftfuktigheten hållas nere och möjligheterna för mögeltillväxt begränsas.
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Kakelbranschen
informerar

Skötsel
av kakel och
klinker

Städråd för
väggar och golv
med ytskikt av
keramiska plattor!
I denna folder
redovisas råd och
rekommendationer
om hur ytskikt med
keramiska plattor
på bästa sätt kan
underhållas.

Råd och
rekommendationer
Väggar och golv med keramiska plattor är i
princip underhållsfria.
Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång
livslängd, i de flesta fall längre än byggnadens
egen. Normalt krävs endast regelbunden städning anpassad till nedsmutsningen och avtorkning vid spill.
Här redovisas råd och rekommendationer om
hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt
kan underhållas. Informationen är utarbetad av
Byggkeramikrådet och är en generell vägledning.
För mer detaljerad vägledning för specifika keramiska plattor och/eller förutsättningar hänvisas
till respektive leverantörs information.

Materialfakta
Keramiska beläggningar består av keramiska
plattor monterade på underlaget med fästmassa eller bruk, samt fogar mellan plattorna
fyllda med fogmassa. Vanligt förekommande
benämningar på olika typer av keramiska plattor är kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och
cottoplattor (”terracottaplattor”).
Kakelplattor
Tillverkas av lera som ger relativt poröst gods.
Vattenabsorption (ett mått på porositet) är
10–20%. Kakelplattor är alltid glaserade.
De är avsedda för väggbeklädnader och används endast inomhus i vårt klimat.
Klinkerplattor
Tillverkas av leror som ger lägre vattenabsorption än ca 10%, vanligtvis mellan 0 och ca 6%.
Klinkerplattor förekommer både glaserade och
oglaserade. De används som golvbeläggningar
och väggbeklädnader.
Mosaik
Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små
format, som levereras och monteras i form av
ark, normalt 30x30 cm. Arken sammanhålls vanligen av nät på baksidan. Mosaik förekommer även i
andra material, t.ex. glas, metall och natursten.
”Granitkeramik”
Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjälp
av avancerad tillverkningsteknik får mycket låg

porositet. Vattenabsorptionen är under 0,5%.
Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller
polerade. De kan tillverkas i stora format.
Cottoplattor, ”terracotta”
En speciell typ av plattor som ofta har mycket
hög porositet, ibland upp till 20%. Cottoplattor är oglaserade. De har rustik karaktär och
kräver normalt ytbehandling vid montering
och användning.

Regelbunden rengöring –
dag/veckostädning
Alla typer av keramiska plattor kan rengöras
med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt
rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allrengöringsmedel.

Väggar
Rengörs med våttorkning med fiberduk eller
motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv
Daglig rengöring görs normalt med torrmoppning för att samla upp partiklar och damm.
Veckorengöring görs med våtmoppning med
vatten och neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel. Alternativt används i offentlig miljö
städmaskin, avsedd för daglig städning och rent
vatten utan rengöringsmedel. Oglaserade keramiska plattor med viss öppen porositet i ytan,

skönjbart vattenabsorberande, kan alternativt
rengöras med våtrengöring med vatten och
såplösning. Såplösningen kan till en del tränga
in i denna typ av plattor och fungera som skydd
mot framtida nedsmutsning.

!

Denna metodik får absolut inte i något sammanhang användas på andra, tätare typer av keramiska
plattor, såsom glaserade plattor eller alla typer av
tätsintrade keramiska plattor (granitkeramik).
Såplösningen lägger sig på dessa typer av plattor
som en fet hinna och skapar ökad nedsmutning
och försvårad rengöring. Har detta felaktigt
gjorts måste fetthinnan av såpa rengöras med
vatten och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel
(pH 9,5 – 12), så kallat grovrengöringsmedel,
i en eller flera behandlingar.

Rengöring av specifik
nedsmutsning och/eller
fläckar
Väggar
I våtutrymmen kan kalkavsättningar på plattor och fogar bildas över tiden i områden med
kalkrikt vatten. Kalken kan avlägsnas med
våttorkning med vatten och medelstarkt surt
rengöringsmedel (pH 2 – 5). Inför sådan rengöring måste alltid fogarna mättas med vatten
före behandlingen så att inte surt vatten tränger
in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan.

Efter behandlingen är det viktigt att ytorna
sköljs mycket noggrant med rent vatten.

Golv
Golv med kalkbildningar
I våtutrymmen kan, på samma sätt som väggar,
kalkavsättningar bildas och detta behandlas på
samma sätt som för väggar. Möjligen med extra
uppmärksamhet på vattenmättnaden av fogarna
före behandlingen och på rengöringen med rent
vatten efter behandlingen, så att inget surt rengöringsmedel påverkar fogarna.

Golv med fogrester från
installationstillfället
På golv generellt finns det en risk att dålig
rengöring i byggskedet lämnar kvar en slöja av
fogmassa/cement, som inte alltid är skönjbar för
ögat. Detta visar sig först efter några månaders
normal städning och då i form av allt sämre
möjlighet att få golvet rent. Smutsen löses, men
omfördelas och blir kvar och byggs på i den råa
ytan som fogmasseslöjan medför.
Detta problem måste lösas i två steg. Först
måste golvet noggrant rengöras med vatten och
grovrengöringsmedel i en eller flera behandlingar,
med efterföljande sköljning med rent vatten.
Därefter måste golvet rengöras med vatten och
medelstarkt surt rengöringsmedel i en eller
flera behandlingar och med efterföljande noggrann sköljning med rent vatten. Om istället
endast vatten och surt rengöringsmedel används

förmår inte rengöringsmedlet tränga igenom
smutsskiktet som bildats och lösa upp cementen
i slöjbildningen.
Surt rengöringsmedel kan inte användas
på keramiska plattor med metallinnehållande
glasyr eller ytbeläggning, eftersom det sura rengöringsmedlet då kan ge frätskador på metallen.

Golv i badanläggningar, storkök, livsmedelsindustri och liknande
Golv i dessa typer av anläggningar utsätts för
mycket nedsmutsning och/eller spill och är
under långa perioder våta. Keramiska plattor
väljs oftast med halkdämpande egenskaper,
vilket medför att ytan har en viss struktur. Ett
effektivt och rationellt sätt att rengöra sådana
golvytor är renspolning med högtrycksspruta.
Normalt används endast rent ca 60 gradigt
vatten i högtryckssprutningen.

Rengöring vid särskilda behov
Vid behov kan medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel i vatten spridas/dimmas ut över torrt
golv 3 – 4 minuter innan högtryckssprutningen
genomförs. Vid särskilda behov kan surt rengöringsmedel spridas/dimmas ut över golvet
innan högtryckssprutningen genomförs, men
golvet måste då vara fuktigt/vått så att inte
fogarna skadas vid behandlingen.
Trycket i sprutan bör inte vara högre än 50 bar,
för att undvika att fogarna skadas av trycket i
vattenstrålen. Munstycket skall vinklas ca 45 grader
och hållas 15 – 20 cm från golvytan.

Fogar
Fogar i våtutrymmen kan över tiden få en
beläggning av tvål- och hudrester i dusch/bad
område. Beläggningen är grogrund för mögelpåväxt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i
sig själva utgöra grogrund för mögelpåväxt.
Fogar i dessa områden måste därför regelbudet
rengöras med svagt eller medelstarkt alkaliskt
rengöringsmedel i vatten och med efterföljande
sköljning med rent vatten.
Moderna cementbundna fogmassor har oftast
en vattenavvisande karaktär, som påtagligt
minskar risken för mögelpåväxt och minskar
rengöringsbehovet över tiden.

Fogen måste ha härdat 2-4 dygn beroende på
fabrikat, innan efterrengöring kan genomföras.
För att det sura rengöringsmedlet inte ska sugas in
i fogen är det viktigt att fogen mättas ordentligt
med rent vatten före behandlingen. Efter rengöringen ska ytan sköljas noga med rent vatten.

Fogning av Cottoplattor
Läggning av cottoplattor på golv fodrar alltid
speciella åtgärder inför fogningen för att rester
av fogmassan inte skall sugas in i de oftast
mycket porösa plattorna. Därför rekommenderas
att man följer anvisningarna från tillverkaren av
de specifika cottoplattor som används.

Rengöring efter installation
– byggstädning och i vissa
fall efterbehandling
Byggstädning
Korrekt utförd byggstädning är avgörande för
att skapa rätt förutsättningar för den regelbundet återkommande städningen. Speciellt på golv
kan rester av fogmassa bli kvar på ytan när avtvättning gjorts efter fogningen av plattbeläggningen. Leverantörer av oglaserade, glaserade
eller polerade tätsintrade keramiska plattor
anser att golv, efter fogning och härdning,
alltid ska rengöras med surt rengöringsmedel
i vatten och med efterföljande sköljning med
rent vatten.

Efterbehandlingar
Generellt behöver inte och ska inte keramiska
plattor efterbehandlas.
Tätsintrade plattor av alla slag och glaserade
plattor får på inga villkor efterbehandlas.
Oglaserade klinkerplattor med viss porositet
kan behandlas med speciella så kallade sealers.
Äldre golv med denna typ av plattor kan även
ha behandlats med så kallad klinkerolja.
Cottoplattor behöver oftast ha en ytbehandling, för att inte smutsas för hårt, vilket nog
vanligtvis görs i form av en behandling hos
tillverkaren. Om inte detta förfarande används
ska efterbehandling göras enligt tillverkarens
rekommendation för den specifika plattypen.
Golvvårdsvaxer av olika slag avsedda för
andra golvmaterial får aldrig användas till
keramiska plattor.

Fläckar
Spill och läckage ska alltid torkas upp med en
trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt.
Vid rengöring med starka kemikalier bör man
alltid börja med väl utspädd lösning och vid
behov öka koncentrationen. Prova rengöringseffekten på en liten och helst undanskymd yta.
Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar
den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Gå in på
www.bkr.se
och läs mer
om kakel
och klinker!

Nedan några vanligen förekommande föroreningar och förslag på lämplig typ av rengöringsmedel.
Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap
av aluminium (lättmetall)tas bort med alkaliskt

rengöringsmedel i vatten, såsom allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.
Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken
av gummi eller stearin/paraffin tas bort med

organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton,
teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.
Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av
stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i

vatten, såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit
eller citronsyra.

Kraftigt färgade fläckar kan blekas med hjälp

av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin
i vatten.

BKR 2012

Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med
rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Byggkeramikrådet
Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm
Tel: 08-641 21 25
info@bkr.se • www.bkr.se

Fönster och fönsterbänkar
Fönster
Persienner
Önskar du montera persienner i dina fönster beställer du det själv av någon
persiennfirma. Om persiennerna monteras genom att man borrar i fönsterkarmen
kan ljudproblem uppstå. Observera att svarta eller mörka persienner inte är
att rekommendera då de kan skapa för höga temperaturer mellan glasen och kan
orsaka skador på fönsterbågarna och konstruktionen. Kontakta gärna tillverkaren
eller din bostadsrättsförenings styrelse, för rådgivning innan du beställer
persienner.

Kondens på utsidan
Då fönstren har bra isoleringsförmåga kan det vid kalla nätter bli kondens på
ytterrutans utsida. Den försvinner oftast på morgonen när uteluften blir varmare.

Kondens på insidan
Kondens på fönstrets insida kan bero på att varm och fuktig rumsluft kyls ned vid en
kall glasyta. Det kan bero på att ventilationen inte fungerar riktigt.

Kondens mellan fönstren
Kondens mellan fönsterrutorna ska inte förekomma.

Rengöring
Använd flytande fönsterputs, mycket vatten och mjukt luddfritt tyg eller
gummiskrapa. Man kan också istället för fönsterputs använda lite diskmedel.
Svåra fläckar kan tas bort med industrisprit eller aceton. Använd aldrig vassa
metallföremål eller stålull när du putsar fönster.

Fönsterbänkar
Rengöring
Torka med en trasa fuktad med milt
rengöringsmedel. Eftertorka med torr
trasa. Har det blivit vattenspill
fönsterbänken är det viktigt att du
torkar bort det omgående då det
annars kan ge fläckar som är svåra att
få bort.

Bopärmen Ikano Bostad | Fönster och fönsterbänkar

Flik 10
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel

Varför uppstår det kondens på utsidan av
fönstret?
Under perioder med hög luftfuktighet och
stora temperaturskillnader mellan natt och
dag, finns det risk att utvändig kondens och i
vissa fall iskristaller bildas på välisolerade
fönster, med begränsad sikt som följd.
Fönstret isolerar så effektivt att nästan ingen
rumsvärme läcker ut genom fönstret.
Fönstrets utsida kan då bli kallare än
utomhusluften och kondens bildas. Den
försvinner under morgontimmarna när glaset
efterhand värms upp.

Hur motverkas utvändig kondens?
Risken för utvändig kondens minskar om
glaset är avskärmat mot himlen, tex av träd
eller buskar eller av markiser. Om fönstret
vid monteringen placeras så långt in i
fasaden som möjligt, minskar detta också
wkondensrisken.

* Daggpunkt är den temperatur, för ett visst
tryck och en viss luftfuktighet, där vattenånga
kondenseras (dvs fukt frigörs ur luften i form av
små vattendroppar på kalla ytor).

Ett naturligt fenomen
Utvändig kondens är ett naturligt fenomen som kan uppstå på alla ytor om ytans
temperatur faller under den omgivande luftens daggpunkt*. Exempelvis på
morgonen efter en klar natt får man ofta sätta på vindrutetorkarna i bilen för att ta
bort kondensen. Samma sak kan hända på fönstren om nedkylningen från himlen
och den omgivande luften inte kompenseras av värmeförlusterna genom isolerrutan.
Moderna fönster har rutor med så god isolering (lågt U-värde) att fenomenet inträffa
under vindstilla och molnfria nätter. Om du får utvändig kondens på dina fönster är
det alltså ett kvitto på att du har gjort ett bra val av fönster. För att det ska uppstå
utvändig kondens på ett välisolerat fönster krävs, förutom en vindstilla och molnfri
natt, även låg utomhustemperatur, hög luftfuktighet och fri sikt från fönstret mot
himlen.

”Valet står mellan lite kondens då och då..
... eller högre värmekostnader, ökad miljöbelastning och sämre
inomhuskomfort.”

Bopärmen Ikano Bostad | Fönster och fönsterbänkar
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Ett lätt val kan man tycka, särskilt som utvändig kondens inte är mer skadligt för
fönstret än en regnskur. Det är framför allt på våren och hösten som det här
naturliga fenomenet uppstår då och då under klara nätter. Kondensen stannar kvar
under morgontimmarna men när värmen stiger försvinner den alltid. Tycker du att
kondensen besvärar dig finns det ett par saker du kan göra för att minska den.

Avskärmning
Himmelssfären kan en stjärnklar natt upplevas i storleksordningen 30 grader kallare
än luften. Du kan minska värmeutstrålningen från ytterglaset genom olika former av
avskärmning. Till exempel takutsprång, markiser, träd eller närliggande byggnader
minskar risken för kondens.
Information hämtad 2012-07-10 från Elitfönster, se Frågor och svar på www.elitfonster.se
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Badrumsinredning
Din badrumsinredning kommer också från IKEA.

Rengöring kommod
Rengör med mild tvållösning. Eftertorka med torr trasa. Våta fläckar ska alltid
torkas av så snabbt som möjligt för att undvika att fukt tränger igenom.

Rengöring tvättställ
Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt rengöringsmedel utan
slipmedel eller tvållösning. Använd inte skurmedel, stålull, hårda eller vassa föremål
som kan repa tvättställets yta.

Om något fel uppstår
Upptäcker du något produktionsfel under garantitiden kontaktar du Eftermarknad
på Ikano Bostad. Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”.

Bopärmen Ikano Bostad | Inredning
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Dörrar och garderober
Innerdörrar
Rengöring dörrar
Torka med en trasa fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel,
skurpulver, stålull etc. Eftertorka med torr trasa. Underhåll dina dörrar genom att
regelbundet smörja gångjärnen. Smörjmedel finns att köpa i fackhandeln.

Garderober
Dina garderober kommer från IKEA.

Rengöring garderober
Torka med en trasa fuktad med milt rengöringsmedel. Eftertorka med torr trasa.

Om något fel uppstår
Upptäcker du något produktionsfel under garantitiden kontaktar du Eftermarknad
på Ikano Bostad. Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”.

Bopärmen Ikano Bostad | Inredning
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Måttsättning för Pax Jazz-i och Blues-i .
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HANDDUKSTORKAR

A

Bruksanvisning för Pax Jazz-i och Blues-i.

553 (smal)

009-910462-C

112

(raka rör)

2013-08-28

Torkar snabbt och effektivt handdukar, småtvätt, vantar och andra kläder.
Torkarna är godkända för montering i våtrum men kan även monteras i t.ex. hallen, grovkök m.m.

1238 (8 steg, cc skruv)

Genom att sätta huvudbrytaren i till- läge värmer torken kontinuerligt dygnet runt.
Värmning pågår ända tills huvudbrytaren sätts i läge från.
Jazz-i och Blues-i är utrustad med elektronik där kunden själv kan välja när torken ska värma.
För att minimera torkens energiförbrukning finns möjlighet att starta en engångstimer samt två
repeterbara timers. (Huvudbrytaren måste vara i till- läge.)

1351 (8 steg)

Blues-i. torkarna

1031(6 steg)

Jazz-i och

710 (4 steg)

Allmänt om

597 (4steg, cc skruv)

.Blues-i. De intelligenta handdukstorkarna från Pax AB.

917 (6 steg, cc skruv)

Jazz-i och

118/132 (ovala rör)

702 (bred)

Engångstimern är lämplig att använda vid tillfällig torkning av fuktiga textilier.
T.ex. efter träningsrundan med en efterföljande dusch kan man enkelt låta engångstimern torka handduken.

Diodlampornas färger anger följande funktion:
Röd = Värmer
Blå = Värmer ej.

Grön = Program aktiverat.

34

Då våra levnadsvanor ofta består av rutiner kan det innebära att vi föredrar t.ex. en dusch vid en bestämd tidpunkt.
Det kan vara efter jobbet, på kvällen, eller när vi går upp på morgonen.
Den som vet att man vanemässigt duschar vid samma tidpunkt dagligen kan med fördel utnyttja någon av de två
timers som är repeterbara.
Aktivera en repeterbar timer den tidpunkt på dygnet du önskar att torkperioden skall starta, efter det så startar
elektroniken en 6 timmars torkperiod vid samma tidpunkt dygn efter dygn tills du avaktiverar den.
(Ytterligare en repeterbar timer kan aktiveras för en annan familjemedlem med andra rutiner)

55
475 (smal, cc skruv)
625 (bred, cc skruv)

För handhavande se sidan 2.

Rengöring
Utvändig rengöring: Handdukstorken kan torkas av med fuktad trasa och diskmedel.
Lösningsmedel får ej användas.
Reglering
Jazz-i och Blues-i - serien är utrustad med timerreglering som kopplar in värmen i perioder av 6 timmar.
Funktionerna regleras från torkens nedre väggfäste, se avsnitt Handhavande för Jazz-i och Blues-i.

Värmekabel

Enligt standarden EN 60335 skall följande beaktas
Denna apparat kan användas av personer från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga,
eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller blivit instruerade om användningen av apparaten på
ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.
Barn skall inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll skall inte göras av barn utan övervakning.

Denna anvisning gäller för nedanstående sortiment.
Handdukstorkens montering
Montering av tork på vägg för el- anslutning till 230 V uttag:
Om nätsladden med stickpropp (sladdstället) är monterad från fabrik får du som lekman montera torken själv.
Följ punkterna 2a, 3a, 4a, 6a, 7a och 8a i monteringsanvisningen 009-910461 för att montera torken.
Endast behörig elinstallatör får montera sladdställ på Pax handdukstorkar.
Jazz-i och Blues-i får endast monteras med kopplingshuset vänt nedåt, se fig.1 till höger.

Typbeteckning.

Fig.1.

Torken är endast avsedd att torka textilier tvättade i vatten.
För att undvika fara för små barn ska torkens lägsta horisontala steg ha ett avstånd av minst 600mm till golv.
Om nätsladden med tillhörande stickpropp skadas måste tillverkare eller motsvarande kvalificerad person byta sladden.
Sladden finns som reservdel hos återförsäljare och tillverkare.
Handdukstorken är
-märkt (dubbelisolerad) och ska ej jordas.
Dold elanslutning för elledningar kommande via rör i vägg eller anslutning i eldosa får endast utföras
av en behörig elinstallatör.

Modellbeteckning

jb-i/r55-4

Jazz-i smal 4- steg krom

jb-i/r55-6

Jazz-i smal 6- steg krom

jb-i/r55-8

Jazz-i smal 8- steg krom

jb-i/r70-4

Jazz-i bred 4- steg krom

jb-i/r70-6

Jazz-i bred 6- steg krom

jb-i/r70-8

Jazz-i bred 8- steg krom

jb-i/b55-4

Blues-i smal 4- steg krom

jb-i/b55-6

Blues-i smal 6- steg krom

jb-i/b55-8

Blues-i smal 8- steg krom

jb-i/b70-4

Blues-i bred 4- steg krom

jb-i/b70-6

Blues-i.bred 6- steg krom

jb-i/b70-8

Blues-i bred 8- steg krom

wwww.pax.se
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Handhavande för Pax Jazz-i och Blues-i.

Repeterbar timer 1, 1ggr/dygn aktiverad: .(Huvudbrytare måste vara till)

Er handdukstork är utrustad med timer där ni själv kan välja inkopplingsperioder.

SE

För att minimera torkens energiförbrukning finns möjlighet att starta en engångstimer samt två
repeterbara timers.
Efter träningsrundan med en efterföljande dusch kan man enkelt låta engångstimern torka handduken.
Eller den som rutinmässigt alltid duschar på en bestämd tidpunkt kan få sin handduk torkad genom att
använda någon av de två timers som är repeterbara.
Diodlampornas färger anger följande funktion:
Röd = Värmer
Blå = Värmer ej.
Grön = Program aktiverat.
För den som är i behov av att torken ska värma kontinuerligt dygnet runt, behöver endast sätta
huvudbrytaren i till- läge, se fig. 1.
Därmed värmer torken utan avbrott ända tills huvudbrytaren sätts i från- läge.
Samtliga diodlampor indikerar med rött ljus att torken värmer, se fig. 1.
23
22
21

När torken värmer lyser de mittersta diodlamporna rött och den vänstra lysdioden blinkar med grönt ljus för att visa
att värmning pågår, fig 3 A.
När 6- timmars perioden är slut lyser de mittersta diodlamporna blått och den vänstra lysdioden konstant grönt vilket
indikerar att torken inte värmer, fig 3 B.
Konstant grönt ljus indikerar att program Repeterbar timer 1 är aktivt men för tillfället i viloläge, fig 3 B.
För att ta bort programmeringen, tryck in knappen 1 tills vänstra lysdioden slocknar (ca 3 sek).

22
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2
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20
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20
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17

6

17

6

18

5

18

Huvudbrytare

Programmering för Repeterbar timer 1 måste göras den tidpunkt på dygnet då du önskar att torkperioden ska starta.
Håll in knappen 1 (ca 3 sek) tills vänstra lysdioden ger tre snabba gröna blinkningar vilket indikerar att
programmering utförts.
När Repeterbar timer 1 har aktiverats kopplas torken in under samma 6 timmars period dygn efter dygn.

1 (>3sek)

7

16

7

8
9

15

16

8

14
Fig 3 A
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15
14
Fig.1

13

12
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Fig 3 B
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Repeterbar timer 2, 1ggr/dygn aktiverad: .(Huvudbrytare måste vara till)
Programmering för Repeterbar timer 2 måste göras den tidpunkt på dygnet då du önskar att torkperioden ska starta.
Håll in knappen 2 (ca 3 sek) tills högra lysdioden ger tre snabba gröna blinkningar vilket indikerar att
programmering utförts.
När Repeterbar timer 2 har aktiverats kopplas torken in under samma 6 timmars period dygn efter dygn.

Engångstimer: .(Huvudbrytare måste vara till)
För att aktivera torkens engångstimer krävs endast ett kort tryck på någon av knapparna 1 och 2.
När engångstimern har aktiverats kopplas torken in under 6 timmar varefter torken stoppas automatiskt.

När torken värmer lyser de mittersta diodlamporna rött och den högra lysdioden blinkar med grönt ljus för att visa
att värmning pågår, fig 4 A.
När 6- timmars perioden är slut lyser de mittersta diodlamporna blått och den högra lysdioden konstant grönt vilket
indikerar att torken inte värmer, fig 4 B.
Konstant grönt ljus indikerar att program Repeterbar timer 2 är aktivt men för tillfället i viloläge, fig 4 B.
För att ta bort programmeringen, tryck in knappen 2 tills högra lysdioden slocknar (ca 3 sek).

Under tiden torken värmer lyser de yttre diodlamporna rött och de två mittersta diodlamporna blinkar
med grönt ljus för att visa att engångstimern är aktiverad, fig 2 A.
När 6- timmars perioden är slut lyser samtliga diodlampor blått vilket indikerar att torken inte värmer, fig 2 B.
För att återstarta torken, tryck ett kort tryck på knapp 1 eller 2 och torken värmer återigen under 6 timmar.
(Engångstimern kan under pågående värmeperiod stängas av med ett kort tryck på knapparna 1 eller 2.)
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Dimensions for Pax Jazz-i and Blues-i .
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TOWEL DRYERS

GB

A

Instructions for Pax Jazz-i and Blues-i.

553 (narrow)

112

(straight tubes)

By turning the main switch to position ON, the towel rail supplies heat continuously around the clock.
Heating continues until the main switch is turned to position OFF.
Jazz-i and Blues-i is equipped with electronics where the customer can choose when towel rail heating should be on.
To minimize the towel rail's energy consumption, it is possible to start one 'single timer' as well as two 'repeat timers'
(the main switch must be in position ON).

Use of the 'single timer' is suitable for temporary drying of moist fabrics.
For example, after exercising and showering, it's easy to let the ‘single timer' dry the towel.

1238 (8 step, cc screw)

Fast and effective drying of towels, small laundry items, mittens, and other clothing.
The towel rails are approved for installation in wet rooms but can also be installed in e..g., hallways, laundry rooms, etc.

Light-emitting diodes' colours indicate the following function:
Red = Heat on
Blue = Heat off
Green = Program activated

34

Our lives are often habitual and that may mean that we prefer to, e.g., shower at a certain time.
It might be after work, at night, or when we get up in the morning.
For those who know that they shower at the same time every day, it's very practical to use any of the two 'repeat timers'.
Activate a 'repeat timer' for the time that you want the drying period to start.
After that the electronics start a 6 hour drying period at the same time every day until you deactivate it.
(Another 'repeat timer' can be activated for another member of the family who has other habits)

1351 (8 step)

Blues-i towel rails

1031(6 step)

Jazz-i and

710 (4 step)

General about

597 (4step, cc screw)

Blues-i. The intelligent towel rail from Pax AB.

917 (6 step, cc screw)

Jazz-i and

118/132 (curved tubes)

702 (wide)

55
475 (narrow, cc screw)

For use, see page 4.

625 (wide, cc screw)
Cleaning
External cleaning: The towel rail can be wiped off with a moist cloth and dishwashing liquid.
Solvents may not be used.
Control
Jazz-i and Blues-i - series features timer control, which activates the heat for periods of 6 hours.
The functions are controlled from the towel rail's lower wall bracket, see section Using Jazz-i and Blues-i.
Towel rail, installing
Installing towel rail on wall for electric connection to 230 V outlet:
If the mains cable with plug (cable equipment) is installed from factory you may install the towel rail yourself.
Follow steps 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, and 8a in the installation instructions 009-910461 to install the towel rail.
Only a licensed electrician may install cable equipment on Pax towel rails.
Jazz-i and Blues-i may only be installed with the connection housing facing down,
see Fig.1 on the right.

Fig.1.

The towel rail is only to be used for drying fabrics washed in water.
To avoid any risk to small children, the towel rail's lowest horizontal rung should have a distance of at least 600 mm to the floor.
If the mains cable with plug is damaged, the manufacturer or other qualified person must replace the cable.
The cable is available as a spare part from dealers and the manufacturer.
The towel rail is marked (double-insulated) and shall not be grounded.
Concealed electric connection for leads/cables in wall conduits or connection in electric connection box may only be
installed by a licensed electrician.

Heating cable

According to the standard EN 60335, the following shall be considered:
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This instruction applies to the following product range.
Unit designation

Model designation

jb-i/r55-4

Jazz-i narrow 4- step chrome

jb-i/r55-6

Jazz-i narrow 6- step chrome

jb-i/r55-8

Jazz-i narrow 8- step chrome

jb-i/r70-4

Jazz-i wide 4- step chrome

jb-i/r70-6

Jazz-i wide 6- step chrome

jb-i/r70-8

Jazz-i wide 8- step chrome

jb-i/b55-4

Blues-i narrow 4- step chrome

jb-i/b55-6

Blues-i narrow 6- step chrome

jb-i/b55-8

Blues-i narrow 8- step chrome

jb-i/b70-4

Blues-i wide 4- step chrome

jb-i/b70-6

Blues-i wide 6- step chrome

jb-i/b70-8

Blues-i wide 8- step chrome
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User instructions for Pax Jazz-i and Blues-i.

‘Repeat timer 1', 1 time/24 hours activated: (Main switch must be ON)

GB

Your towel rail is equipped with a timer where you yourself can set connection periods.

To minimize the towel rail's energy consumption, it is possible to start one 'single timer' as well
as two ‘repeat timers'.
After exercising and showering, it's easy to let the 'single timer' dry the towel.
Or for the person who prefers to shower at a certain time, drying the towel is easy using any of the two 'repeat timers'.
Light-emitting diodes' colours indicate the following function:
Red = Heat on
Blue = Heat off
Green = Program activated.

When heating of the towel rail is active, the outer and middle light-emitting diodes are red and the second light-emitting diode
from the left flashes with a green light to indicate that heating is in progress, Fig. 3 A.
When the 6 hour period has expired, the outer and middle light-emitting diodes are blue and the second light-emitting diode
from the left is constantly green to indicate that heating of the towel rail is off, Fig. 3 B.
Constant green light indicates that the program for 'Repeat timer 1' is active, but at this time it is in resting position, Fig. 3 B.
To cancel programming, press in button 1 until the second light-emitting diode from the left turns off (approx. 3 sec) .

For continuous heating of the towel rail around the clock, simply turn the main switch to position ON, see Fig. 1.
Then the towel rail heats without interruption until the main switch is turned to position OFF.
All light-emitting diodes indicate with red light that heating of the towel rail is active, see Fig. 1.
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Main switch

Programming for 'Repeat timer 1' must take place at the time of day when you want the drying period to start.
Hold in button 1 until the second light-emitting diode from the left gives three fast green flashes (approx. 3 sec) ,
which indicates that programming has been performed.
When 'Repeat timer 1' has been activated the towel rail is engaged for the same 6 hour period, day after day.
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‘Repeat timer 2', 1 time/24 hours activated: (Main switch must be ON)
Single timer: (Main switch must be ON)
To activate the towel rail's 'single timer', simply press once on one of the buttons 1 or 2.
When the 'single timer' has been activated heating of the towel rail is active for 6 hours, after which heating stops automatically.
During the time that heating of the towel rail is active, the outer light-emitting diodes are red and the two middle light-emitting
diodes flash with a green light to indicate that the 'single timer' has been activated, Fig 2 A.
When the 6 hour period has expired, all light-emitting diodes are blue to indicate that heating of the towel rail is off, Fig 2 B.
To restart the towel rail, press once on button 1 or 2 to activate heating of the towel rail again for 6 hours.
(When heating is in progress, the 'single timer' can be turned off with a brief press on one of the buttons 1 or 2.)
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When heating of the towel rail is active, the outer and middle light-emitting diodes are red and the 5th light-emitting diode from
the left flashes with a green light to indicate that heating is in progress, Fig. 4 A.
When the 6 hour period has expired, the outer and middle light-emitting diodes are blue and the 5th light-emitting diode from the
left is constantly green to indicate that heating of the towel rail is off, Fig. 4 B.
Constant green light indicates that the program for 'Repeat timer 2' is active, but at this time it is in resting position, Fig. 4 B.
To cancel programming, press in button 2 until the 5th light-emitting diode from the left turns off (approx. 3 sec).
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21

1 (<1sec)

Programming for 'Repeat timer 2' must take place at the time of day when you want the drying period to start.
Hold in button 2 until the 5th light-emitting diode from the left gives three fast green flashes (approx. 3 sec),
which indicates that programming has been performed.
When 'Repeat timer 2' has been activated the towel rail is engaged for the same 6 hour period, day after day.
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Köksinredning

25 års garanti

Din köksinredning kommer från IKEA och de lämnar 25 års
garanti som omfattar material- eller produktionsfel i METOD kökssystem.
Skåpstommarna är gjorda av spånskivor. Spånskivor tål fukt men inte i alltför hög
utsträckning vilket innebär att vatten inte får bli stående så att det kan tränga in i
befintliga skarvar mellan plana ytor och kanter. Det är viktigt att man torkar av sina
snickerier med en torr trasa när man spillt ut vatten.

Rengöring köksskåp
Rengör med trasa fuktad i vatten eller diskmedel utan slipmedel. Eftertorka med
torr trasa. Till IKEAs kök finns mängder med inredning som man själv kan
komplettera med. Lådinredning och skåpsinredning är några exempel. Allt hittar
du på IKEA.

Bänkskivor
Använd alltid skärbräda, skär aldrig direkt på bänkskivan med en kniv. Dra aldrig en
produkt med ojämn eller vass yta över skivan då det kan repa ytan. Ställ inte en
brödrost, kaffemaskin, vattenkokare och andra köksapparater som ger ifrån sig
värme direkt över en skarv mellan två bänkskivor eftersom värmen kan orsaka
skador där.
Även om laminat är ett robust material bör du aldrig ställa heta grytor eller
stekpannor direkt på bänken utan värmeisolerande underlag.

Rengöring bänkskivor
Laminat tål vanliga hushållskemikalier, som exempelvis diskmedel men inte etsande
kemikalier, som avkalkningsmedel, ugnsrengöringsmedel, klor och aceton. Dessa
bör omedelbart tas bort vid spill. Använd aldrig stålull, skursvamp, skurmedel eller
liknade då det kan repa ytan.

Om något fel uppstår
Upptäcker du något produktionsfel under garantitiden kontaktar du Eftermarknad
på Ikano Bostad. Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”. Det är
Eftermarknad som har ordernumret för ditt kök.

Bopärmen Ikano Bostad | Inredning
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Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel

Drift- och Skötselanvisning
Purus Golvbrunnar - allmän

Till bostadsinnehavaren
Denna bostad är utrustad med Purus golvbrunn från Purus AB.
Purus egna golvbrunnssilar är märkta med namnet PURUS.
Alla Purus golvbrunnar av plast, gjutjärn och rostfritt stål har en
urtagbar vattenlåsinsats som gör det enkelt att hålla rent.

Purus följer branschens regler för säker vatteninstallation.
Våra golvbrunnar är typgodkända enligt europanormen
för golvbrunnar, SS-EN 1253.
Typogodkännandet gäller både för installation med klinker
och plastmatta.

Drift- och Skötselanvisning
för Purus golvbrunnar
Plastmatta
Kontrollera att mattanslutningen är korrekt utförd. Lyft bort silen och ta tag i klämringen med
fingrarna. Går det att lyfta klämringen är något fel. Kontrollera då att fjädern fungerar ordentligt
och att klämringen blir nedtryckt i botten av sätet med texten uppåt.

Normalskötsel - allmän
Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur
ofta brunnen används och på vattnets smutshalt. Purus golvbrunnar är självrensande. Vid
uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsinsatsen. Gör rent med bakteriedödande medel
(t.ex. maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt. Bakteriedödande medel fungerar även
förebyggande mot beläggningar och odörer. Undvik att repa ytan.
Tips: För bättre hygien – spola fem sekunder med kallt vatten i brunnen efter dusch.

Demontering

Återmontering

•
•
•

•

Ta bort golvbrunnssil
Rengör ev. silkorg
Lyft upp vattenlås med lyftbygeln
och rengör vattenlåset (vattenlås
Tyr och Ran i plast och Center
i rostfritt stål är delbart för att
underlätta rengöring)

•
•

Sätt tillbaka vattenlåset, smörj
in o-ring med tvållösning för
enklare montage
Se till att vattenlåset sitter i sitt
bottenläge –fyll på vatten i låset
Montera ev. silkorg och
golvbrunnssil

PURUS golvbrunnar kan kompletteras med luktspärr/bakvattenlås
NOOD, RSK nr: 713 84 48, 713 84 33.

Golvbrunnar Plast
Alla Purus plastbrunnar har urtagbara vattenlåsinsatser. Fäll upp bygeln och drag upp
insatsen. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen är
urtagen kan hela brunnen göras ren. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel.
Rengör delarna och sätt ihop insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att
tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan annars tränga upp genom springan.
Fukta tätningsringen med tvållösning så går montaget lättare.

Golvbrunnar Gjutjärn
Alla Purus gjutjärnsbrunnar är belagda invändigt för att undvika korrosion. För gjutna brunnar
med urtagbar vattenlåsinsats gäller samma instruktion som för plastbrunnar.

Golvbrunnar Special
Purus specialbrunnar har i allmänhet ingen renspropp. För att komma åt för rengöring måste
insatsen demonteras. Var försiktig vid demontering och återmontering så att inte delarna
skadas.
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Drift- och Skötselanvisning
för Purus golvbrunnar
Golvbrunnar Rostfritt stål
Normalskötsel - Rostfria golvbrunnar
Strö något torrt pulverformigt rengöringsmedel, t.ex. diskpulver eller milt skurpulver på ytan.
Gnid pulvret lätt mot stålytan med en fuktad putsduk eller svamp. Avlägsna rengöringsmedlet
noggrant med kallt vatten, torrtorka stålytan med en torr mjuk putsduk. I de fall missfärgningar
uppkommer efter torkningar är detta indikation på att ytan inte har blivit ren, varför behandling
måste upprepas. Vid kraftigt nedsmutsad yta kan flera behandlingar erfordras.
Anm. Ytan bör ej sköljas med varmt vatten då missfärgningar på grund av indunstning då
lätt uppkommer. Låt ej den rostfria ytan självtorka.

Avlägsnandet av kalkbeläggningar
Kalkbeläggningar som uppkommer genom vattnets indunstning på materialytan kan
avlägsnas med någon av följande lösningar.
• Ättiksprit (den i handeln förkommande)
• 10 % ättiksprit
• Utspädd salpetersyra (en del HNO3 tillsättes 4 delar vatten)
Anm. Vid behandling med salpetersyra bör god ventilation ombesörjas. För övrigt gäller
samma föreskrifter som för handhavandet av starka syror. Efter behandlingen med någon
av ovanstående lösningar sköljs ytan noggrant med kallt vatten varefter torrtorkning med
mjuk putsduk görs. Använd skyddshandskar.

Avlägsnandet av rostbeläggningar
Rostbeläggningar som ej har stått kvar längre tid på den rostfria ytan, kan
normalt avlägsnas genom användandet av ett milt skurpulver. Det torra
skurpulvret gnides lätt mot stålytan med en fuktad putsduk varefter sköljning
med kallt vatten och torrtorkning med mjuk putsduk görs.
Har rostbeläggningar tillåtits att under en längre tid intorka på det rostfria
materialet inträffar vanligen en viss inbränning av korrosionsprodukterna i den
rostfria ytan och resulterar i kvarstående missfärgningar efter det att rosten
avlägsnats enligt ovan.
Puru s AB - Drif t & Skö tsel - Golvbru nn ar all män - 201 1:1

I sådana fall rekommenderas alternativt borstning med torra nylonfiberborstar
eller avrostning med utspädd salpetersyra HNO3, utspädd med 4 delar vatten.
Sköljning och torkning enligt ovan.

Purus golvbrunnar är typgodkända enligt
europanormen för golvbrunnar, SS-EN
1253. Får installeras i alla typer av våtruum.
Purus är certifierad enligt ISO 9001.
Vår ständiga produktutveckling kan medföra
ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

PURUS AB
info@purus.se
www.purus.se
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Balkong och uteplats
För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga
prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets
fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket. Underhåll
i form av snöskottning mm sköts av respektive lägenhetsinnehavare.
Tänk på att grillning på balkong eller uteplats är något som regleras av föreningens
ordningsregler. Kontakta din styrelse om du har frågor.

Uteplats
Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och
markbeläggning på uteplatsen. Kontakta din styrelse om du har några frågor.

Bopärmen Ikano Bostad | Yttre miljö

Flik 12
Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel

Fasaden, markiser och paraboler
Den yttre miljön i ditt bostadsområde påverkas i stor utsträckning av utseendet på
byggnadernas fasader. Förutom att vara en del av husets exteriör är fasaden också
en viktig detalj i det klimatskal som skyddar ditt hus från yttre faktorer, såsom
vatten och vind.
För att säkerställa en hög standard och rätt kvalitet arbetar vi med omfattande
kvalitetssystem under byggtiden eftersom noggrannhet i utförandet är avgörande för
att uppnå ett gott resultat. För att upprätthålla funktion och utseende är det av stor
vikt att du som boende är varsam och inte skadar fasaden. Eftersom det är
bostadsrättsföreningen som äger huset måste styrelsen godkänna all typ av
håltagning (exempelvis för belysning, vädringsstång eller vägghängda blomkrukor)
i fasaden.

Markiser
Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande
av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen kan tillsammans med arkitekten ta
fram kulör och utformning på markiser i din förening.
Tala med din styrelse som kan ge dig råd och anvisningar var det är förberett för
infästning av markiser. Anlita en behörig montör.

Parabol
Om du vill sätta upp en parabol behöver du godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse.
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Högre snörasskydd mot gata (ca 400) alternativt
separat snörasskydd på ovanliggande tak.
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Numrering lägenhetsförråd
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påsalning, termisk isol. enl. Bengt Kjellberg
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Nybyggnation av Bostäder
Planer
Plan 11, Vindsplan, del 1
SKALA

A1=1:50
A3=1:100

NUMMER
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Högre snörasskydd mot gata (ca 400) alternativt
separat snörasskydd på ovanliggande tak.
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Numrering lägenhetsförråd
U-tak trapphus, ökad omfattning enl. akustik.
Trapphusvägg 150mm betong enl. Finja +
påsalning, termisk isol. enl. Bengt Kjellberg
Redovisning av bröstningshöjd för utvändig
stållucka
Kompletterande Granskningssynpunkter
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stämplad Bygghandling
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3 m²
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4m V
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h3 E
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UPPDRAG NR.

OBJEKT ID

RITAD/ KONSTRUERAD AV

HANDLÄGGARE

1126.0001

-

PSh/SRn/HLr KAt

DATUM

GODKÄNDHANDLING

130429

-

HANDLINGENS INNEHÅLL

Nybyggnation av Bostäder
Planer
Plan 11, Vindsplan, del 2
SKALA

A1=1:50
A3=1:100

NUMMER

A-40.10-112

BET.

F

C1

C2

C3

C4

Högre snörasskydd mot gata (ca 400) alternativt
separat snörasskydd på ovanliggande tak.

2 m²
Lgh

2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
Lgh 253 Lgh 252 Lgh 243 Lgh 242 Lgh 233 Lgh 232 Lgh 223 Lgh 222 Lgh 213 Lgh 383 Lgh 382 Lgh 373 Lgh 372 Lgh 363 Lgh 362 Lgh 353 Lgh 352
ND2h
900 x 2 250

ND2h
900 x 2 250

ND1v
920 x 2 260

ND2h
900 x 2 250

ND1v
920 x 2 260

ND2h
900 x 2 250

ND2h
900 x 2 250

SD2Bv
1 010 x 2 110

ND2h
900 x 2 250

ND2h
900 x 2 250

ND1h
920 x 2 260

xxx
1 200 x 2 600

ND1v
920 x 2 260

ND2h
900 x 2 250

ND2h
900 x 2 250

ND2h
900 x 2 250

ND2h
900 x 2 250

ND2h
900 x 2 250

ND2h
900 x 2 250

SD2Bh
1 010 x 2 110

SD3Av
1 310 x 2 110
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4 m²
Lgh 434 Lgh 444
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900 x 2 250
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xxx
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900 x 2 260
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1 010 x 2 710
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900 x 2 250

SD2Bv
1 010 x 2 110
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SERVICEYTA

SD2Ah
1 010 x 2 110

ND3v
900 x 2 260

3 m²
3 m²
3 m²
Lgh 471 Lgh 461 Lgh 451
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900 x 2 250
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900 x 2 250
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920 x 2 260
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900 x 2 250
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920 x 2 260
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5 m²
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4 m²
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900 x 2 250
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900 x 2 250
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3 527 x 2 260

FLÄKT-AGGREGAT
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900 x 2 250

3 m²
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920 x 2 260
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2 m²
2 m²
2 m²
Lgh 343 Lgh 342 Lgh 333 Lgh 332 Lgh 323 Lgh 322 Lgh 313 Lgh 312
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påsalning, termisk isol. enl. Bengt Kjellberg
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DATUM

GODKÄNDHANDLING

130429

-

HANDLINGENS INNEHÅLL

Nybyggnation av Bostäder
Planer
Plan 11, Vindsplan, del 3
SKALA

A1=1:50
A3=1:100

NUMMER

A-40.10-113

BET.

E

C5

C6

C7

C8

C9

Högre snörasskydd mot gata (ca 400) alternativt
separat snörasskydd på ovanliggande tak.

2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
2 m²
Lgh 313 Lgh 312 Lgh 302 Lgh 301 Lgh 401 Lgh 412 Lgh 413 Lgh 422 Lgh 423 Lgh 432 Lgh 433 Lgh 442 Lgh 443
ND2h
900 x 2 250

ND2h
900 x 2 250

ND1v
920 x 2 260

ND2h
900 x 2 250

ND1v
920 x 2 260

SD2Bh
1 010 x 2 110

ND1v
920 x 2 260

ND2h
900 x 2 250

ND1v
920 x 2 260

ND2h
900 x 2 250

ND2h
900 x 2 250

ND2h
900 x 2 250
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920 x 2 260
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900 x 2 250
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Lgh 482
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900 x 2 250
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1 310 x 2 110

SD2Bh
1 010 x 2 110
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FL

ND2h
900 x 2 250

ND2h
900 x 2 250

ND2h
900 x 2 250

ND2v
900 x 2 250

EI60

SD5Av
1 010 x 2 710
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2 010 x 2 710

3 m²
Lgh 402

BATTERI
ND2v
900 x 2 250

4 m²
Lgh 414

E
D
C

-

B
A

-

BET.

ANT.

Numrering lägenhetsförråd
U-tak trapphus, ökad omfattning enl. akustik.
Trapphusvägg 150mm betong enl. Finja +
påsalning, termisk isol. enl. Bengt Kjellberg
Kompletterande Granskningssynpunkter
Granskningssynpunkter införda /
stämplad Bygghandling

131111
130926
130906

SRn
SRn
SRn

130703
130614

SRn
SRn

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN.
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130429

-

HANDLINGENS INNEHÅLL

Nybyggnation av Bostäder
Planer
Plan 11, Vindsplan, del 4
SKALA

A1=1:50
A3=1:100

NUMMER

A-40.10-114

BET.
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till MC-parkering
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DATUM

GODKÄNDHANDLING

2012-12-10
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HANDLINGENS INNEHÅLL

Nybyggnation av Bostäder
Planer
Plan 1, Källarplan och garage - Sammanställningsplan
SKALA

A1=1:200
A3=1:400

NUMMER

A-40.1-010

BET.

B

