
ETT VVS-SYSTEM  
I TOPPFORM
Bättre inomhuskomfort  
och lägre energikostnader

Fakta

Nr 3
I kylsystem kan avlagringar 
påverka kylmaskinens 
verkningsgrad med upp till 
5 % och orsaka ett ökat 
tryckfall på upp till 10 %.

Fakta

Nr 18
Luft i radiatorer kan minska
energiöverföringen med upp 
till 80 %.

Fakta

Nr 9
Ett väl injusterat värme- 
eller kylsystem kan ge 
minskad energianvändning 
på upp till 35 %.

Fakta

Nr 17
Jämfört med manuella 
ventiler ger termostat-
ventiler på radiatorerna en 
minskad energianvändning 
på upp till 28 %.

Fakta

Nr 19
Utbyte av gamla termostater 
(från 1988 och tidigare) mot 
moderna termostater kan 
spara upp till 7 % energi.
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Nöjda hyresgäster och 
mindre miljöpåverkan
De vanligaste klagomålen från 
hyresgäster är relaterade till 
inomhuskomforten. Det är inte så 
konstigt, då den i stor utsträckning 
påverkar människors välbefinnande. Om 
VVS-systemen inte levererar önskad 
komfort kommer boende att klaga till 
hyresvärden eller börja justera systemet 
på egen hand. Detta leder ofta till högre 
energiåtgång, fler serviceutryckningar 
och inte nödvändigtvis en bättre komfort.

Som fastighetsägare behöver du 
som tur är inte välja mellan behagligt 
inomhusklimat och lägre energikostnader. 
Den till synes omöjliga ekvationen ”bättre 
inomhusklimat till lägre energikostnad” 
går att lösa. Tricket är att eliminera 
bortkastad energi och säkerställa att 
varje kWh energi som tillförs i VVS-
systemet gör mesta möjliga nytta. Hur 
du lyckas med detta samt vilka effekter 
det har på ditt VVS-system, för de som 
bor i din fastighet och för miljön kommer 
vi att visa i denna folder. 
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Korrekt och stabil 
tryckhållning

Injustering och 
verifiering

Styrning

Fritt från gaser  
och smuts

Ett VVS-
system i 
toppform
När ett VVS-system är optimerat levererar 
det önskat inomhusklimat till minsta möjliga 
energiåtgång och har problemfri drift. Vi har mer 
än 100 års erfarenhet av VVS-system i alla olika 
typer av byggnader från världens alla hörn. Vi har 
lärt oss att gemensamt för välfungerande och 
energieffektiva VVS-system är att följande tre 
kriterier är uppfyllda:

1.  KORREKT OCH STABIL 
TRYCKHÅLLNING

2.  FRITT FRÅN GASER OCH 
SMUTS

3.  KORREKT INJUSTERING OCH 
STYRNING
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1. Korrekt 
och stabil 
tryckhållning

En bra och pålitlig tryckhållning är grundläggande 
i ett VVS-system. Ett felaktigt trycksatt 
system på grund av bristfällig driftsättning eller 
kvalitetsproblem behöver kontinuerligt fyllas på 
med vätska, vilket gör att gaser, framförallt syre 
och kväve, kommer in i systemet.
Syre skapar korrosion som i sin 
tur ger avlagringar. Avlagringar 
fungerar som isolering och påverkar 
värme- och kylöverföringen. Detta 
leder till lägre verkningsgrad 
för systemet och därmed högre 
energiåtgång och onödigt slitage  
på komponenterna i systemet. 

Kväve ger även det en isolerande 
effekt med lägre överföring till följd. 
Kvävet förbrukas inte av systemet 
som syre utan stannar kvar och 
påverkar även injusteringen och 
styrningen. Detta medför att en 
korrekt utförd driftsättning och 
injustering kan sättas ur spel, 
med mycket efterjustering och 
manipulation i efterhand i systemet 
som följd.

För dig som fastighetsägare innebär 
det fler servicebesök och högre 
energikostnader.4

Fakta

Nr 18

Luft i radiatorer kan minska
energiöverföringen med upp 
till 80 %.
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Kompressorenhet 
med bälgkärl

VÄLJ TRYCKHÅLLNINGSLÖSNING 
MED OMSORG

Det finns mycket tid och kostnader 
att spara genom att välja en pålitlig 
tryckhållningslösning. Vad är det då  
som gör tryckhållningslösningen 
pålitlig? Vi anser att det är 
framförallt två faktorer som är 
viktiga för ett tillförlitligt tryck: 
Kvalitet på kärlet och enkelhet  
när det gäller att kontrollera trycket.

BÄLGEN ÄR DET SOM GÖR 
SKILLNADEN

Expansionskärlets funktion är att 
hålla korrekt statiskt tryck, gärna 
relativt konstant. Unikt med våra kärl 
är att de är försedda med en bälg. 
Detta gör att expansionsvattnet 
aldrig kommer i kontakt med metallen 
i kärlet. Bälgen är tillverkad av 
butylgummi av mycket hög kvalitet 
med hög täthet mot gasdiffusion 
vilket medför låg påverkan på 
förtrycket. Detta bidrar i sin tur till 
att korrosion i systemet undviks, 
påverkan av kväve är minimal och att 
trycket hålls stabilt. De flesta kärl på 
marknaden har ett membran med ett 
mer elastiskt gummi vilket inte har 
lika hög diffusionstäthet. De är sämre 
på att hålla det statiska trycket 
korrekt över tid.

5

HÅLL KOLL PÅ TRYCKHÅLLNINGEN  
VAR OCH NÄR DU VILL 

Våra tryckhållningssystem har som 
standard möjlighet för uppkoppling 
till BMS-system via Modbus. Dessa 
lösningar har inbyggda webbservrar 
vilket möjliggör fjärruppkoppling, 
driftsättningssupport och fjärrfelsökning 
via dator eller smartphone. Det 
underlättar väsentligt underhållsarbetet 
och minskar kostnader för reparationer.

Systemanalys och
dataloggning

Standard
anslutningar

för BMS

Extern
idrifttagnings
support

Fjärruppkoppling
möjlig
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För villor och mindre hyreshus/ 
kommersiella fastigheter

För större lägenhetsfastigheter  
och kommersiella byggnader

Statico Simply Compresso Transfero TV Connect Compresso F Connect  

Statiskt expansionskärl 
för värme-, kyl- och 
solenergisystem på mellan  
8 och 5000 l
-  Litet underhållsbehov tack 

vare lufttät butylgummibälg
-  5 års garanti

Tryckhållningslösning med 
kompressor för värmesystem 
upp till 400 kW och kylsystem 
upp till 600 kW
-  Möjlighet till uppkoppling till 

överordnat styrsystem via 
Modbus eller larmutgångar.

-  Enkel felsökning tack vare 
fjärrstyrning

-  Kompakt – sparar plats.

För värmesystem upp till 8 MW 
och kylsystem upp till 13 MW
-  Tryckhållning och avgasning i 

samma enhet
-  Möjlighet till uppkoppling till 

överordnat styrsystem via 
Modbus eller larmutgångar.

-  Enkel felsökning tack vare 
fjärrstyrning

För värmesystem upp till 4 MW 
och kylsystem upp till 6 MW
-  Möjlighet till uppkoppling till 

överordnat styrsystem via 
Modbus eller larmutgångar.

-  Enkel felsökning tack vare 
fjärrstyrning.

PRODUKTER VI 
REKOMMENDERAR
Storleken på din byggnad och typ av system  
avgör valet av tryckhållningslösning. 
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Gaser och smuts är VVS-systemets värsta fiender. 
De ställer till med problem som korrosion och 
avlagringar, vilket försämrar värmeöverföringen i 
systemet. Dessutom orsakar de onödigt slitage på 
systemkomponenter och dessa riskerar att sättas 
igen. Det skapar driftstopp och förkortar systemets 
livslängd.

Lyckligtvis går det att komma 
tillrätta med dessa problem. För att 
undvika luft i systemet bör följande 
produkter installeras:

>  Avluftare för avluftning vid 
driftsättning av systemet.

> Avgasare för kontinuerlig drift

> Smutsavskiljare

Fakta

Nr 3
I kylsystem kan avlagringar 
påverka kylmaskinens 
verkningsgrad med upp till 
5 % och orsaka ett ökat 
tryckfall på upp till 10 %.

7

2. Fritt från 
gaser och 
smuts
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HUR FÅR VI BORT GASERNA?

Det är väl ingen konst att bli av 
med gaserna i hydroniska system? 
Det räcker väl att installera 
en manuell eller automatisk 
luftavskiljare så är problemet löst? 
Riktigt så enkelt är det inte. Gaser 
finns nämligen i tre olika tillstånd i 
systemet. De finns som:

> fria gaser utanför flödet

> mikrobubblor i flödet 

> lösta gaser (ej synliga)

För att bli av med gaserna är det viktigt att 
först avlufta systemet vid driftsättningen. 
För att få bort bubblor, mikrobubblor och 
lösta gaser i systemet bör en avgasare 
installeras för kontinuerlig drift.

Avluftare för att 
avlägsna fria gaser 
utanför flödet

Mikrobubbelavgasare för 
att avlägsna mikrobubblor 
under kontinuerlig drift

Vakuumavgasare för att 
avlägsna mikrobubblor och 
lösta gaser.

8

Fria gaser 
utanför flödet

Mikrobubblor 
i flödet

Lösta gaser 
(ej synliga)
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PRODUKTER VI 
REKOMMENDERAR

Toppavluftare / Mikrobubbelavgasare Vakuumavgasare 

Zeparo Universal Top (ZUT) Zeparo Universal Vent (ZUV) Vento Connect

Toppavluftare med leakfree funktion 
ger:
-  Pålitlig prestanda även i 

högtryckssystem
-  Säker drift, inga läckor

Mikrobubbelavgasare med leakfree 
funktion ger:
-  Effektiv avgasning vid driftsättning
-  Effektiv avgasning under drift i 

värmesystem (ej kylsystem)
-  Max installationshöjd ca. 4 

våningar

Vento Connect är nästa generation 
vakuumavgasare. Den bygger på en 
unik cyklonteknik.  
-  Avlägsnar lösta gaser upp till 50 % 

effektivare än liknande produkter 
på marknaden

-  Fjärrstyrning genom anslutning 
till webbserver och överordnat 
styrsystem via Modbus

-  Lika effektiv i både värme- och 
kylsystem

9

Fakta

Nr 18
Luft i radiatorer kan minska
energiöverföringen med upp 
till 80 %.
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FÅ BORT SMUTSEN

Smuts i värme- och kylsystem är ett stort 
problem idag, med en rad oönskade konsekvenser 
som följd: 

>  Högre energikostnader - Smuts i systemet 
som fastnar på värmeöverförande ytor 
i värmeväxlare och radiatorer skapar en 
oönskad isolering som minskar kyl- eller 
värmeöverföringen.

>  Sämre inomhuskomfort - smuts påverkar 
cirkulationen och effektavgivningen i till 
exempel radiatorer och kylbafflar,  
vilket försämrar inomhusklimatet.

EN LITEN INVESTERING 
SOM GÖR STOR SKILLNAD

Att installera en 
smutsavskiljare är något 
av det bästa du kan göra 
för ditt värmesystem. Ett 
system utan smuts är mer 
driftsäkert, energieffektivt 
och håller längre.  

>  Högre servicekostnader - stor risk att 
ventiler sätts igen av smutsen och skapar fler 
driftsstörningar.

>  Kortare livslängd för systemet - ventiler och 
andra systemkomponenter som utsätts för 
smuts löper större risk att bli defekta, och 
systemet får en kortare livslängd. 

Att enbart installera ett filter är inte lösningen 
på problemen, eftersom det endast hindrar 
de största partiklarna från att ta sig vidare i 
systemet.

Zeparo Cyclone /  
Zeparo G-Force

-  Smutsavskiljare som bygger på 
unik cyklonteknik

-  Upp till 9 gånger effektivare än 
andra fabrikat

-  Tar bort 95 % av smutsen under 
de första genomloppscyklerna 
innan den hinner fastna i 
utrustningen

-  Enkla att tömma och underhålla

PRODUKTER VI 
REKOMMENDERAR
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Injustering förmodligen din bästa energiinvestering

Har ni klagomål från hyresgäster 
som fryser medan andra har det 
för varmt? Då kan det bero på att 
systemet inte är korrekt injusterat. 
Det är inte bara komforten som 
blir lidande när injusteringen 
är bristfällig, både energi- och 
servicekostnaderna blir högre. 
Injusteringen är förmodligen den 
bästa energiinvestering du kan göra. 

PROBLEMET ÄR OBALANS?

Det ligger i sakens natur att 
apparater t ex radiatorer och 
kylbafflar som ligger nära pumpen 
har ett högre flöde, vilket ger lägre 
flöde i andra apparater. Det händer 

ofta i ett värmesystem att rum nära 
undercentralen har för högt flöde 
och blir för varma, medan rum som 
ligger längre bort inte når önskad 
temperatur. 

Avvikelserna i rumstemperatur kan i 
många fall uppgå till mellan 2 och 4 
grader.

Ofta försöker man lösa 
problemet genom att installera 
större pumpar och/eller höja 
framledningstemperaturen. Detta 
leder dock till nya problem som, 
störande oljud, ökad energikostnad, 
fortsatt ojämn värmefördelning, och 
fler klagomål från hyresgäster är att 
vänta.

11

Fakta

Nr 9
Ett väl injusterat värme- 
eller kylsystem kan ge 
minskad energianvändning 
på upp till 35 %.

3. Korrekt 
injustering  
och styrning
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VAD INJUSTERING GÖR

Korrekt utförd injustering minskar 
energiomsättningen i fastigheten på 
flera olika och samverkande sätt. 

>  Jämn värmefördelning i 
fastigheten gör det möjligt att 
sänka medel temperaturen. 
För varje grad vi kan sänka 
medeltemperaturen minskas 
fastighetens energiomsättning 
med mellan 6 och 11 %.

>  Termostatventiler och styr-
utrustning kan arbeta så effektivt 
som det var tänkt under alla 
temperatur förhållanden.

GÖR SKILLNAD FÖR MILJÖN OCH 
MÄNNISKORS VÄLBEFINNANDE

Injustering kan hjälpa dig som 
fastighetsägare att göra skillnad. 
Det bidrar till:

>  Nöjdare hyresgäster och högre 
NKI-värde tack vare jämnare och 
behagligare inomhustemperatur

>  Mindre belastning på miljön - 
då VVS-systemet arbetar mer 
energieffektivt.

12

>  Lägsta möjliga cirkulationsflöde 
identifieras genom injusteringen 
och minskar därmed pumpens 
arbete och energikostnad.

En minskad energiomsättning 
på mellan 20 och 35 % och en 
återbetalningstid på ett halvt till 
ett år är inte ovanlig. System som 
är rätt injusterade ger därför hyres-
gästerna högre komfort samtidigt 
som man minskar miljö  belastningen 
och sänker energi kostnaderna.
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Injusteringsventilen STAD ZERO Differenstrycksregulatorn STAP Eclipse ZERO - termostatventilernas 2.0 Termostatventilen Calypso

Förmodligen världens mest populära 
injusteringsventil, nu i blyfri mässing (<0,1% 
bly). Dessa sitter i alla stammar och reglerar 
delflödena till de olika lägenheterna.
- ZERO - tillverkad i blyfri mässing (<0,1% bly)
- Noggrann

Differenstrycksregulator som passar i 
system med större tryckfall och stora 
variationer i tillgängligt tryck.   
-  Säkerställer energieffektiv drift tack vare 

noggrann reglering av differenstrycket

Termostatventil i blyfri mässing (<0,1% bly) 
med inbyggd maxflödes begränsning. Passar 
för alla typer av system. Då ingen information 
om rörtryckfall behövs passar de bra i 
renoveringsprojekt.
- ZERO - tillverkad i blyfri mässing (<0,1% bly)
-  Lägre energikostnad – håller flödet konstant 

oberoende av tillgängligt tryck
-  Enkel att injustera - flödet ställs in direkt på 

ventilen

Termostatventil som i kombination med 
STAD eller STAP ger en noggrann och pålitlig 
reglering.
-  Minimalt underhållsbehov – ventilkäglan 

fastnar inte, förutsatt att systemet är rent
-  Tyst i drift 
-  Dold förinställning – minskar risk för 

manipulation av inställt värde 

VAD BEHÖVS FÖR EN INJUSTERING?

För att det ska gå att göra en injustering skall 
anläggningen vara utrustad med: 

>  Injusteringsventiler i stammarna så att 
flöden till kretsarna kan injusteras till 
önskad nivå och ge rätt temperatur i 
fastighetens utrymmen

>  Termostatventiler i gott skick samt 
fungerande termostater

PRODUKTER VI 
REKOMMENDERAR

Fakta

Nr 17
Jämfört med manuella 
ventiler ger termostat-
ventiler på radiatorerna en 
minskad energianvändning 
på upp till 28 %.

Godkänd enligt BVB och Sunda 
hus miljöbedömning

Godkänd enligt BVB och Sunda 
hus miljöbedömning
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TRV 300 TRV Nordic Vandal- och stöldskyddad 
termostat

Villatermostaten Designtermostaten  
Den släta ytan gör att den är enkel att 
hålla ren. 

Vår vandal- och stöldskyddade termostat 
för lite tuffare miljöer. 

TERMOSTATER

Våra termostater reglerar noggrant och är 
mycket driftsäkra. Till skillnad från många 
andra termostater på marknaden har IMI 
TA:s termostater ett vätskefyllt sensor-
element. Många modeller har gas eller vax som 
expansionsmedie i känselkroppen. Gas läcker med 
tiden ofta ut och vax har en förmåga att torka 
och stelna vilket gör termostaten sämre på att 
reglera. 

>  Problemfri drift tack vare vätskefyllt 
sensorelement

>  Mer ekonomisk drift tack vare min- och max- 
temperaturbegränsning

Fakta

Nr 19
Utbyte av gamla termostater 
(från 1988 och tidigare) mot 
moderna termostater kan 
spara upp till 7 % energi.

PRODUKTER VI 
REKOMMENDERAR



15

Referenser
Lägre underhållskostnader och högre boendekomfort 
med effektiv luft- och magnetitavskiljning
Bostadsrättsföreningen Järnet i Karlstad

Framtidssäkrade VVS-lösningar på Kongahälla Center
Nya stadsdelen Kongahälla i Kungälv

Behaglig och jämn inomhustemperatur i bostadsrätts föreningen Järnets 
lägenheter i Karlstad blev resultatet av installationen av en luft- och 
magnetitavskiljare. 

Den kombinerade luft- och smutsavskiljaren Zeparo ZIK*, med magnettillsats, 
installerades i undercentralen till de två fastigheterna. 

Zeparo separerar luft, mikrobubblor och slam ur vattenburna system. 
Magnetit separeras genom en magnetstav som är placerad mitt i 
separatorn. Staven drar till sig magnetit som sedan enkelt kan avlägsnas 
från avskiljaren.

*  Vi har gjort Zeparo ZIK ännu bättre och den heter numera Zeparo G-Force

Korrekt trycksättning och effektiv avgasning är en grundförutsättning för 
ett driftsäkert och energieffektivt VVS-system. Valet föll på tryckhållnings-
lösningen Transfero Connect som kombinerar tryckhållning  
med cyklonisk vakuumavgasning. 

För att kunna injustera systemet i etapper utan att behöva göra om hela 
injusteringsprocessen efter ändrade tryckförhållanden valde man att på 
kylsidan installera TA-Modulator, en tryckoberoende injusterings- och 
styrventil, i kombination med ställdonet TA-Slider. 

På värmesidan användes radiatorventilen Eclipse med automatisk 
flödesbegränsning. Detta ger färre produkter att installera och injusteringen 
går betydligt snabbare. På stammarna valde man att installera STAF och 
STAD-STAP.
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2022.01Fastighetsägarens checklista för ett energieffektivt och driftsäkert värmesystem

Här en checklista med några enkla 
tips på hur du får systemet att 

leverera önskat inomhusklimat till 
minimal energiomsättning.

Kontrollera att 
termostaterna är 
korrekt monterade  
på ventilen.

Verifiera att systemet 
är korrekt injusterat 
och att radiatorerna 
har jämn temperatur.
Tips! Känn med 
handen eller använd 
värmekamera för 
att konstatera att 
radiatorerna har lägre 
temperatur i botten 
än i toppen.

Om radiatorn fortfarande inte blir 
varm, eller är lika varm i botten 
som i toppen behöver systemet 
injusteras. Radiatorventilernas 
inställning justeras till 
förinställningsvärden enligt 
projektering eller beräkning efter 
nya förutsättningar som råder 
efter t ex byte av värmekälla eller 
större energisparåtgärder.

Är termostaterna äldre än  
10-15 år, beroende på 
fabrikat, eller skadade bör 
ni överväga att byta ut 
dem. Bristfällig funktion 
ger högre driftkostnader.

Om radiatorn inte blir 
varm, trots låg temperatur 
i rummet, kontrolleras först 
att radiatorn är luftad. 
Hjälper inte det så testar 
du att radiatorventilens 
kägla/stift inte har 
fastnat. Detta görs med 
avmonterad termostat. 
Kärvar den kan det hjälpa 
att knacka på ventilen med 
t ex en mindre hammare. 
Hjälper inte detta är det 
dags för ventilbyte.
Obs! Om vattnet är svart 
och innehåller magnetit, 
spola systemet.

Starta pumpen 
och verifiera att 
inställningarna är 
optimerade efter 
systemets behov.Kontrollera att 

expansionskärlets  
bälg (eller membran) 
är intakt. Om 
det är defekt 
behöver du byta 
expansionskärlet.

Kontrollera även 
expansionskärlets 
förtryck (pO) och 
justera det om det är 
lägre än projekterat.

Gå vidare till radiatorerna

5 6 7

Börja med utrustningen i pannrummet

Kontrollera att värmepumpen, 
fjärrvärmeväxlaren eller pannan har 
blivit servad och har rätt inställningar.

Töm ut eventuell smuts och 
magnetit ur smutsavskiljarens  
uppsamlare.
Ingen smutsavskiljare 
installerad? Överväg  
att installera en för att  
undvika problem med 
igensatta ventiler och  
sämre värmeöverföring.

1 2 3 4


