
Tryck och temperatur

Max kontinuerlig drifttemperatur 70 °C

Max temperatur momentant 95 °C

Max drifttryck 6 bar/10 bar

Drift- och underhållsinstruktion
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Drift

Rören är avsedda för att transportera och distribuera uppvärmt vatten  
i golvvärmesystem.

Kontinuerlig driftemperatur skall inte överstiga 70 °C. Tillfälligt kan mycket 
kortvariga temperaturtoppar upp till 95 °C tolereras. Drifttrycket är maximalt 
6 alternativt 10 bar, beroende på rörtyp.

Underhåll

Rörsystemen kräver inget underhåll.

Yttre rengöring av rören och kopplingar kan göras med vanliga rengörings-
medel; följ tillverkarens rekommendationer om utspädning. Koncentrerade 
rengöringsmedel skall ej användas.

Uponors PEX-rör för  
golvvärme:

Uponor Comfort Pipe PLUS

Uponor Comfort Pipe

Uponor Minitec Comfort Pipe

Uponors PEX-rör för matar- 
ledning till golvvärmesystem:

Uponor Radi Pipe Rör PN6

Uponor Radi Pipe RIR black

Uponors MLC-rör för matning 
till golvvärmesystem:

Uponor MLC Rör

Uponor MLC Rör med isolering



Framledningstemperaturen till golvvärmesystemet bör 
inte vara för hög och den varierar, beroende på förlägg-
ningssätt och golvbelag. 

Uponor Golvvärmesystem kräver normalt inget underhåll 
utan det räcker i allmänhet att kontrollera att systemet 
ger värme och fungerar som avsett.

Förebyggande underhåll

Gör följande förebyggande underhåll 1-2 ggr/år:

Obs! Kontakta alltid en rörinstallatör om du upptäcker 
något onormalt.

• Kontrollera kopplingar och ventilspindlar på  
 fördelaren:

 a) Kontrollera att det inte finns någon missfärgning 
  eller utfällning någonstans på fördelaren.

 b) Känn efter med handen runt alla kopplingar och  
  på golvet om det finns fukt någonstans.

 c) Lossa styrdonen och kontrollera att det inte  
  finns fukt under. Lossa inte mer än ett styrdon i  
  taget för att undvika förväxling.

 d) Kontrollera att ventilens stift går att trycka in  
  ca 2 mm och att stiftet fjädrar tillbaka.

 e) Sätt tillbaka styrdonet genom att placera det  
  rakt över ventilspindeln, tryck ned styrdonet  
  mot ventilspindeln och dra fast den lekande  
  muttern. Vrid muttern till stopp för hand,  
  använd inga verktyg.

•  Kontrollera pumpen:

 a) Lyssna efter missljud från pumpen.

 b) Finns det något som tyder på störningar i  
  cirkulationen i systemet?

• För trådlösa rumstermostater, kontrollera batterierna  
 en gång per år.

• Uponor Control System DEM, kontrollera manöver- 
 panelen 1gång per år. Om något larm skulle vara  
 aktiverat så finns dessa beskrivna i manualen för  
 Uponor Control System DEM.

•  Kontrollera funktionen för rumstermostat och  
 styrdon:

 a)  Vrid ratten på rumstermostaten medurs, till  
  högsta temperaturinställning. Vänta cirka  
  fem minuter. Indikatorn är synlig i styrdonets  
  fönster.

 b) Vrid termostatratten moturs till lägsta tempera- 
  turinställning. Vänta cirka fem minuter. Fönstret  
  på styrdonet är nu ”stängt”, dvs indikatorn ska  
  inte vara synlig.

 c)  Ställ in önskad rumstemperatur på termostaten.

Tillsyn under uppvärmningssäsongen

Följande tillsyn bör göras kontinuerligt under uppvärm-
ningssäsongen:

• Kontrollera temperatur och tryck i värmesystemet.

• Kontrollera att det inte finns något synligt läckage.

• Kontrollera de statuslampor och liknade indikeringar 
 som finns i styrutrustningen.

Tillsyn under sommaren

Kontrollera pumpens funktion minst en gång i månaden 
under sommarmånaderna (när systemet är avstängt).

Om golvvärmesystemet stängs av helt under den tid det 
inte behövs värmetillförsel finns det risk för att pumpar 
och ventiler fastnar. Om inte anläggningen är försedd 
med utrustning för automatisk motion, bör pumpen  
motioneras varje vecka genom att starta och stoppa 
pumpen flera gånger och ventilerna bör motioneras  
varje månad. Ett annat alternativ kan vara att koppla 
bort värmetillförseln och låta pumpen gå kontinuerligt.
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