Information från Söderhamn Nära
till dig som har fjärrvärme.

Fjärrvärme

Skötselråd och förklaringar

Spara den här
informationen!

Så här fungerar din fjärrvärme
Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten
som värmts upp i ett centralt kraftvärmeverk eller
värmeverk. Det heta vattnet transporteras under tryck i
ett system av välisolerade rör. Vattnet är 70-120 grader

varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en
fjärrvärmecentral i varje fastighet. Där finns en värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma
upp husets element och vattnet i kranarna.

Kraftvärmeverket levererar både värme och elektricitet

Ångpannan eldas
med träflis, bark och
returträ.

Restvärme.
Ångan
från
turbinen
kondenseras
och överförs
till fjärrvärmenätet.

Abonnemang

Leverantörens anläggning

Avtal om fjärrvärmeleverans.

Abonnentcentral

Lokal med värmeväxlare, mätanordning och utrustning för överföring av värme från fjärrvärmesystemets primärsida till byggnad.

Förbindelsepunkt

Gränsen mellan Söderhamn Näras och kundens
anläggningar. Förbindelsepunkten är normalt första
avstängningsventil (servisventil) innanför fastighetens yttervägg/grundmur.

Leveranspunkt

Leveranspunkt = förbindelsepunkt.

Primärsystem

Den del av anläggningen som står i direkt kontakt
med Söderhamn Näras produktionsanläggning.
Primärsystemet fortsätter normalt efter förbindelsepunkten fram till fjärrvärmecentral. Primärsystemets
del inom fastigheten utformas enligt anvisningar
från Söderhamn Nära (Svensk Fjärrvärmes tekniska
anvisningar för fjärrvärmecentral).
Primärsystemet har högre temperatur och tryck.
Max 120oC och 1.6 MPa (16 kg/cm2).

Sekundärsystem

Kundens anläggning

Rörsystem och fjärrvärmecentral efter förbindelsepunkten. Omfattar även sekundära systemet i sin
helhet. Anläggningen ägs och underhålls av kunden.
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Kundens system för uppvärmning och uttag av tappvarmvatten. Sekundärsystemet har lägre temperatur
och tryck.

Kundens anläggning
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Söderhamn Näras anläggning.
Anläggningen fram till förbindelsepunkten. Primärsystemet. Den del av fjärrvärmesystemet som ägs,
bekostas och underhålls av Söderhamn Nära AB.

Fjärrvärmecentralens olika delar
Fjärrvärme är bekymmersfritt och driftsäkert. Fjärrvärmecentralen bygger på enkel, beprövad teknik
och behöver i stort sett inget underhåll. Bilden visar
ett exempel på hur fjärrvärmecentralen kan se ut.

1. Temperaturregulator, varmvatten

10

2. Värmeväxlare, värme
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4. Påfyllning, värmekrets
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3. Värmereglering

5. Cirkulationspump, värmekrets
6. Tryckmätare, husets värmesystem
7. Värmeväxlare, varmvatten
8. Styrventil, värmekrets
9. Energimätare
10. Expansionskärl
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Luftning

10mvp (metervattenpelare) = 1 bar

Om element är kalla i övre och
varma i nedre delen så är det troligt
att man har luft i systemet, vilket
är vanligt när systemet är nytt.

Tryck i systemet
Trycket bör ligga mellan 0,8–1,2
bar, men kan variera beroende på
hur högt huset är. Trycket varierar
också över årstiden.

• Slå av cirkulationspumpen med
huvudströmbrytaren.

Så här gör du:

• Vänta 15 min.

• Läs av trycket med den svarta
pilen.

• Öppna termostatventilerna på
elementen fullt.

• Så länge den svarta pilen är ovanför 0,8 bar behöver du inte fylla på
systemet.

• Använd luftningsnyckel för att
öppna skruven på elementets övre
hörn. Håll ett papper eller burk under och öppna försiktigt. Vänta tills
det börjar komma vatten.
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Varmvattentemperatur
Du kan själv ställa hur varmt ditt vatten till kranarna i huset ska vara, s.k
tappvarmvatten. Har du för varmt tapp
varmvatten finns risk för skållning.

Normalt behöver du inte fylla på
vatten i systemet om inte trycket i
systemet är mindre än 0,8 bar.
Så här gör du:

Så här gör du:

• Öppna försiktigt kranen.
• Håll ögonen på tryckmätaren

• Skruva reglaget medsols om du vill ha
varmare vatten.

• Stäng påfyllningskranen när
tryckmätaren visar mer än 0,8 bar.

• Skruva reglaget motsols om du vill ha
kallare vatten.

Om du behöver fylla på systemet
ofta kan det tyda på att du har ett
läckage.

Om temperaturen på varmvattnet varierar
kan ventilen kärva. Då bör du motionera
ventilen genom att skruva ratten fram och
tillbaka, samtidigt som du spolar varmvatten.

Söderhamn Nära
Box 94, 826 22 Söderhamn

Följ anvisningarna i broschyren
som följde med din reglercentral.

• Stäng luftningsskruven på elementet.
• Starta pumpen igen och återställ
läget för termostatventilerna på
elementen. När systemet har
luftats kommer trycket att sjunka.
Fyll på vatten i systemet om trycket blir mindre än 0,8 bar.

Påfyllning
av systemet

Cirkulationspumpen pumpar
vatten till elementen i ditt hus.
Så här gör du:

Så här gör du:

• Den röda pilen ställer du manuellt
på valfritt komihågvärde.

Cirkulationspump

Stabbläggaregatan 11
Tel: 0270-766 10

www.soderhamnnara.se
info@soderhamnnara.se

Styrning
Din central kan ställas in på en
mängd olika sätt för att få en
uppvärmning som passar dig och
ditt hus.
Se mer om detta i broschyren som
följde med din reglercentral.

