Vejledning om hvordan du får varme i radiatoren igen
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1. Generel info om hvordan du for varmen i radiatoren igen
I din bolig er der placeret radiator med tilslutning til fjernvarme,
som en del af boligen varmeforsyningen.
Hvis radiatoren ikke bliver ordentlig varm.
Dette skyldes ofte at ventilnålen inde i termostaten har sat sig fast.
Det hænder ofte når radiatoren ikke har været i brug over sommeren.
I første omgang kan man prøve om at skrue helt op eller ned på
grebet nogle gange. Hvis dette ikke hjælper, skal man inden:
a) Ind til ventilnålen og få den masseret, så det bliver mere løs.
b) Skifte pakdåsen
c) Udluftning af radiatoren
d) Fyld mere vand på systemet
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2. Massage af ventillåsen
Få termostaten af
I din bolig er radiatorerne udstyret med følerhoved, der er lette at
tag af, dette gøres ved at dreje kraven mod urets retning.

Massage af ventilnålen
Tryk ventilnålen i bund nogle gangen med en tang eller et andet
hårdt værktøj.
Det kan være nødvendigt at slå let på ventilen, for at få den til at
løsne sig.

3. Skiftning af pakdåsen
Hvis ikke massage af ventilnålen har løst problemet, og ventilnålen stadig sidder fast, skal den udskiftes.
Her skal der brugs en svensknøgle eller papegøjetang for at løsne
ventilnålen. Der kan komme lidt vand ud, så lig en klud under for
at mindske vand fra radiatoren på gulvet. (Der er tale om meget
lidt vand)
De fleste byggemarker kan der købes en ny pakdåse, husk at tage
den gamle med, for at få den rigtige størrelse.
Når du har købt en ny pakdåse kan du selv skrue den på. Ved at
brugs en svensknøgle eller papegøjetang. Igen kan der forekomme
lidt vand, dette vil være minimal.
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4. Udluftning af radiatoren
Ved udluftning af radiator, skal man starte nede fra og op, hvor
man:
Først lukker helt op for varmen, så der skabes et lille overtryk i radiatoren.
Luften lukkes herefter ud i modsatte ende af termostat håndtaget,
også kaldet luftskruen.
Brug en papegøjetang eller den svensknøgle.
Når luften er ude, kan det ses ved at der begynder at komme vand
herefter skal der omgående lukkes igen
Hold en klud under luftskruen under hele forløbet.

5. Tryk i systemet
I teknikrummet, kan du se om der er nok tryk på systemet.
Den sorte viser skal være over den røde

Der mange glimrende detaljerede beskrivelser af hvordan man håndtere problemer med radiator,
her er anvist et link.
http://www.bolius.dk/video/vis/saadan-faar-du-varme-i-radiatoren-igen-20/
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