
SADOLINPARKEN - GULVVARMEANLÆG 

 

Opfølgningstip og kontrol 

 

Løbende opfølgning anbefales gennemført minimum 3 gange i fyringssæsonen f.eks ved 
sæsonstart og 2 gange i løbet af sæsonen. Og naturligvis ved konkrete problemer. 
 

1. Lejlighedsdokumentationen med oversigt over aktive kanaler og varmekredse tages frem. 

 

2. Alle termostater sættes på max (30) 

 

3. Styrebox besigtiges efter minimum 10 minutter. 

- Dioden på aktive kanaler skal lyse fast rødt, og styringen er OK. 

Hvis en kreds blinker rødt er der noget galt med den pågældende kanal og kreds(e)!  
Formentlig flade batterier i termostaten. Dæksel fjernes på tilhørende termostat, og der trykkes på 
den sorte testknap nederst til højre. Lyser termostatens diode ikke fast rødt i et par sekunder, er fladt 
batteri bekræftet, og batteriskiftskift udføres. 
Løser dette ikke problemet, går man til "Problemløsning" eller rekvirerer assistance.  

 
4. Telestater besigtiges. 

Efter yderligere ca 10 minutter skal telestater på alle varmekredse vise tydelig blå kant, og 

telestaterne fungerer! 

 

5. Ventiler checkes 

Man føler på plastrøret på alle afgange til varmekredse på øverste manifold/fordelingsrør (hvor de 
små hvide plasthætter sidder).  
Er alle plastrørene ens varme som plastrørs-tilgangen til manifolden, er ventiler OK.  
Er man i tvivl, forsøger man at følge røret så langt væk fra manifolden som muligt. Er ventilen låst 
fast, er man normalt ikke i tvivl om, at tilhørende rør er koldt eller væsentlig koldere end de øvrige, 
og så er den tilhørende ventil låst fast. 
Ved fastlåst ventil, går man til "Problemløsning" eller rekvirerer assistance. 
 

6. Motionering af ventiler udføres. 

Man løfter telestaterne af soklen ved at trykke på siden, afvente et klik og løfte telestaten af. 
Normalt er det let gjort ved fuldt åben telestat. 
Man motionerer ventilen ved at trykke på spindlen, og er ventilen OK, springer spindlen hurtigt op 
under motioneringen, og det gør altså "av" i fingeren at trykke spindlen ned igen. Bemærk at 
spindlens bevægelseslængde kun er ialt ca 5mm.  
Kan man ikke umiddelbart bevæge spindlen og/eller gør det ikke "av" i fingeren, har ventilen sat sig 
fast, og det er man formentlig advaret om allerede ved førnævnte rør- berøring. 
Ved fastlåst ventil, går man til "Problemløsning" eller rekvirerer assistance. 
 

7. Retablering udføres. 

Telestaterne sættes på igen, og det er som regel meget enkelt ved fuldt åben telestat, men vær igen 
opmærksom på klikket, og kontroller fastgørelsen efter påsætning. 
Rumtermostater sættes tilbage på den oprindelige indstilling, og den løbende opfølgning er afsluttet 
- forhåbentlig succesfuldt.  
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