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Til ejendommens beboere 

 

ADVIS om START af varmeanlægget 

 

Som bekendt kan der i forbindelse med vinterdrift af varmeanlægget  
opstå situationer, dels hvor termostat-ventilerne på radiatorerne  

har sat sig fast og dels være opsamlet luft i radiatorerne. 

Bestyrelsen har derfor anmodet os om denne orientering. 

Der åbnes / er åbnet for varmen til radiatoranlægget: 

         dag den   20   

Vi anmoder hermed alle beboere om at åbne helt for alle 
radiatorventiler i lejligheden DENNE dag, så luften stiger opad. 

Drej ventilerne frem og tilbage et par gange først. 

Alle radiatorer – især på øverste etage - bedes udluftet  
evt. flere gange i løbet af det næste døgn,  

indtil det ikke ’bobler’ mere. 

Derefter, når alle radiatorer afgiver varme  
skrues ventilerne ned til den ønskede indstilling f.eks.:  

Soverum ’2’ ~ 16°C    -    Opholdsrum ’3’-’3½’ ~ 21°C 

Hvis det konstateres at nogle radiatorer ikke afgiver varme  
inden for de nærmeste dage - trods udetemperatur under 15-17°C  
er det et LOKALT problem i lejemålet (ofte radiatortermostaten).  
Ved lokalt problem kan ejendommen/ bestyrelsen evt. kontaktes. 

 

 

Venlig hilsen 
Varmekonsulenterne ApS  
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