
  

 

 

Steg 1 : Kont rollera  om  radiatorn 

fungerar  som  den ska 

Vrid upp term ostatens tem peratur t ill 

m ax. Hela radiatorn ska nu värm as upp. 

Om  den gör det  så står allt ing rät t  t ill.  

Om  bara vissa delar av radiatorn värm s 

upp eller om  den inte värm s upp alls 

m åste du vidta yt terliga åtgärder.  

 

Steg 2 : Lufta radiatorer  

Om  en radiator inte fungerar som  den ska 

kan du testa at t  sänka värm en och 

försikt igt  lossa avluftningsskruven uppe 

på radiatorn, ant ingen för hand eller m ed 

hjälp av en rörtång. Se t ill at t  ha en 

handduk i närheten om  et t  läckage skulle 

uppstå. När du lossat  skruven ska du 

höra et t  väsande lj ud som  betyder at t  

luften tvingas ut  av vat tnet  i radiatorn. 

När vat tnet  börjar  spruta ut  ska du dra åt  

skruven igen. (Obs:  om  det  inte kom m er 

ut  något  vat ten så behöver du kanske 

fylla på expansionstanken)  

 

Steg 3 : Mot ionera  radiatorvent ilen 

Du har testat  steg 2 utan fram gång, 

radiatorvent ilen kan ha fastnat . Lossa 

term ostaten m ed en insexnyckel eller 

genom  at t  vr ida den m oturs (nyare 

m odeller) . Tryck in radiatorvent ilens st ift  

m ed den plat ta änden av nyckeln. St iftet  

ska t ryckas in 2–3 m m  och sedan åka ut  

igen.Om  radiatorterm ostatvent ilens st ift  

har fastnat  kan du försikt igt  knacka på 

vent ilens sida och t rycka in och ut  st iftet  

t ills det  rör sig fr it t . Kont rollera at t  

radiatorn inte läcker och m ontera sedan 

t illbaka term ostaten.  

 

Steg 4 : Kontakta en expert  

Om  du ut för steg 1–3 och din radiator 

fort farande inte fungerar som  den ska bör 

du kontakta din lokala värm etekniker. 

Med hjälp av värm eteknikerns expert råd 

kan du felsöka problem et  och få igång 

värm en igen på nollt id. 
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