
KRAVLISTA OK
God arbetsmiljö samt att alla gällande regler efterföljs. VMEABs Hemsida

Installatör skall inneha godkänd svetsar- elller lödarprövning som skall uppvisas för VMEAB.

Provtryckning på primärsidan håller 2,3 Mpa i 1 timme.

Smutsfilter monteras på samtliga inkommande medier till fjärrvärmecentralen, samt att det går

demonteras utan att behöva att kapa eller löda och rensas utan att skada annan utrustning.

Flödesmätare går i rätt riktning samt att Primär-/sekundärsida är motströmskopplade.

Manometer graderad 0 till 25 Mpa på trepunktsmätning som ska monteras på 

fjärrvärmecentral som är golvmonterad. 

Kulventiler ska monteras vid fjärrvärmecentral, 1,0-1,8 m över golv om inkommande ventiler

sitter i annat utrymme.

Både stål och CU-rör kan användas. Gängade kopplingar bör undvikas.

Termometrar ska finns på primär och sekundär tillopp och retur samt på VVC om det finns.

Isolering av fjärrvärmerör skall följa serie 41 i AMA och ytbeklädnad med plastplåt.

Tempgivare placeras lättåtkomligt, max 1,8 meter över golv.

Att tillopp och retur är rätt kopplade, både på primär och sekundär värme.

Rör ska monteras från säkerhetsventiler som bör mynna ut i golvbrunn.

Alla elprodukter förutom värmemätningen, ska gå att bryta med en ström- eller arbetsbrytare.

Gängtejp för ånga eller liknande som är avsedd för ändamålet ska användas.

Montering av golvvärme! Golvvärmepusch skall monteras mellan fjärrvärmecentralen och

golvvärmen. Växlarpaketen är ej avsedda för både radiator och golvvärme pga tryckfallet.

Drift- och underhållsinstruktioner skall finnas på plats vid fjärrvärmecentralen.

Mätsträcka är minst 10x DN före mätare och 5x DN efter mätare. Ostörd strömmning framför

mätare finns fritt utrymme av minst 0,8 m

Avtappningsventil ska finnas på primärledning vid lågpunkt och ska förses med ändpropp.

Rekommendationslista OK
Centralen ska vara lätt åtkomlig för service.

Möjlighet att spola varm-/kallvatten i närhet.

Erforderlig belysning finnes.

Arbetsområde är ordentligt avstädat och demonterat material bortforslat.

Ventiler ska finnas för att kunna stänga in all utbytesdelar t.ex. exp.kärl, säv,pumpar.

Golvbrunn finns och fungerar.

Markera med ett kryss vid varje kontrollpunkt. (Under OK eller skriv i anmärkning)

När allt är ifyllt så lämna pappren vid fjärrvärmecentralen så att vi kan kontrollera det vid

besiktning av anläggningen. Inom ca. 30 arbetsdagar.  Västervik Miljö & Energi AB
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