Värmepannan – skötselinstruktioner
1. Stäng inte av strömbrytaren i manöverpanelen!
2. Stäng inte av huvudströmbrytaren i kopplingsutrymmet!
Detta för att cirkulationen ska vara igång och förhindra stopp i
värmeslingorna i golvet. Värmen slås automatiskt av om
utomhustemperaturen blir högre än 17° C.
Värmeanläggningen är trimmad för en inomhustemperatur på 20° C och
pannan arbetar optimalt vid denna temperatur.

3. Rengör luftfilter – 6 gånger per år!
Luftfiltret sitter högst upp på pannan och ska sköljas av i ljummet vatten
eller dammsug av det.
Ett rent luftfilter är ett villkor för att värmepumpen ska fungera!

4. Spola igenom säkerhetsventilen för varmvatten – 4 gånger per

år!
Spola igenom – motionera – säkerhetsventilen för varmvatten genom att
öppna den en kort stund.
Känn samtidigt också efter, om spillvattenkoppen är ren.

5. Kontrollera trycket i manometern – 2 gånger per år!
Fyll på vatten i manometern för värmevatten till 1,5 bar, om trycket är lägre
än 1,0 bar. Manometern ska stå på 1,0 – 1,5 bar.
Detta är speciellt viktigt på hösten, när du startar anläggningen!

6. Kontrollera att lampan för el-anoden lyser grönt – 4 gång per år!!
7. Rengör tak- och väggventiler – 1 gång per år!
Tvätta i milt diskmedel. Rengör en ventil i taget eftersom de är individuellt
inställda! De finns i badrummen, köket och klädkammaren.

8. Spola dräneringsslangen – minst 1 gång per år!
Se anvisningarna på nästa sida.
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Spola dräneringsslangen minst en gång per år genom att trycka in vatten i slangen med en vattenfylld PET-flaska!

Bild 1 (grov slang i spillkoppen)

Bild 2 (grov slang framtagen)

Bild 3 (vattenfylld PET flaska klar för att spola ren slangen)

Om problem uppstår  
Om vatten rinner fram på golvet eller det luktar illa (gammalt katturin eller bränd bakelit) och inget fel indikeras är orsaken  igensatt
dräneringsslang! Åtgärd: Spola den grova dräneringsslangen!
I övrigt
§
§

Ta kontakt med styrelsen för rådgivning.
Vid akut fel ring: Energiservice Stockholm AB, tfn 08-716 28 00.
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