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Bostaden i Örby 1, Skebokvarnsvägen 

Värmesystemet 
 
Vi på Värmex har nu injusterat värmesystemet och Ni har fått Era termostater monterade 
på elementen. 

Termostaterna kommer nu att ge en rumstemperatur på ca 22ºC vid inställning 3∙∙ 

Om man vrider till en lägre siffra så får man en lägre temperatur. Inställning 3 ger ca 20º 
och inställning 2 ca 16º. 
Hela elementet kommer inte vara lika varm, skillnaden mellan övre och nedre delen 
kommer att vara mellan 5-20º beroende på ute temperaturen och radiatorns storlek. 
 

När man får rätt temperatur i rummet kommer termostaten att stänga ventilen och 
elementen svalnar. Elementet kommer att vara kallt tills temperaturen i rummet sjunker 
under det inställda värdet. Det är alltså inget fel på värmesystemet om elementet är kallt 
när rumstemperaturen är rätt. 
 

Termostaten måste kunna känna rätt temperatur. Möbler, tunga gardiner och elementskydd 
som skymmer elementet och termostaten gör att den luras att stänga för tidigt, med följd att 
rumstemperaturen sjunker.  
 
Att få varmare än 22º är svårt, om ni sätter in en elfläkt i rummet och höjer temperaturen 
över 22º så stänger termostaten av elementet och det blir bara elfläkten som ”jobbar”. 
 
Om man tycker att det är för varmt och vädrar så öppnar ventilen och släpper på mer 
värme. Vill man ha lägre temperatur så är det bättre att vrida ner termostaten. 
Vill man vädra så skall man göra det ordentligt under en kort tid (5 min). 
 
Om ni har för låg temperatur så kontrollera att termostaten står på högsta värdet. 
Kontrollera att inte möbler, gardiner och elementskydd skymmer termostaten. 
Temperaturen i rummet kontrolleras bäst med en pålitlig termometer i mitten av rummet ca 
1,5 meter över golv. Mät ej temperaturen vid fönsterkarmen. 
Är det fortfarande kallt prova att lufta ur elementet med hjälp av en luftnyckel. Du kan också 
prova att vrida termostaten från öppet till stängt läge några gånger, det kan fastna luft eller 
smuts i ventilen, det lossnar om du vidtar denna åtgärd. 
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