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Sammanfattning  

 
Södertörn har tillsammans med KE Therm utvecklat en kompakt fjärrvärmecentral. Denna 
har utvärderats av FVUab i förhållande till installation och underhåll. FVUab har närvarat vid 
ett tillfälle för att ta del av installatörernas handhavande samt kommentarer från dessa 
samt vid ett tillfälle då simulerat underhåll och byte av komponenter har genomförts.  
 
Resultatet är att samtliga delar av installationen kan genomföras utan några större problem 
samt att underhåll kan genomföras av samtliga komponenter förutom energimätaren utan 
några problem. Energimätaren sitter placerad ovanför pumpen, vilket medför att läckage 
som kan uppstå under drift samt vid byte av mätaren får konsekvenser för pumpen. Någon 
form av skydd kommer behöva konstrueras för att skydda pumpen mot vatten. 
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1 Inledning  
Södertörn har anlitat FVUab för att få en oberoende analys av tillståndet gällande ”Spinkis” 
när det gäller installation och underhåll. ”Spinkis” är framtagen för speciella ändamål där en 
vanlig fjärrvärmecentral inte är duglig i form av storlek. 
 

1.1  Bakgrund 

Södertörn har tillsammans med KE Therm tagit fram en ny, mindre fjärrvärmecentral för 
småhus, för ändamål som kräver yteffektiva lösningar. Centralen är tillverkad av 
standardkomponenter som har packats tätare än i en standardcentral, vilket gör att det kan 
vara svårt att komma åt vid installation och underhåll. 
 

1.2 Syfte 

Att undersöka ”Spinkis” installationsbarhet samt underhåll av ofta förekommande slitna 
komponenter. Detta görs eftersom man behöver säkerställa centralens duglighet innan 
produkten tas i bruk i stor skala. Syftet är att hitta konstruktionsfel som gör det svårt att 
byta komponenter eller försvårar installationen.  
 

1.3  Metod  

FVUab har vid ett besök varit i det radhusområde där 33 centraler har installerats som en 
pilot. Det som undersökts var i detta fall installationsbarheten. Intervjuer genomfördes med 
installatörerna och även en praktisk genomgång genomfördes. Vid det andra tillfället i 
Södertörns egna lokaler där en installation redan genomförts undersöktes 
underhållsbarheten på centralen. I detta ingick byte av pump, ventil för värme och 
varmvatten, energimätare, ställdon samt reglercentral. 
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2  Resultat 
Resultatet av utvärderingen finns tillgänglig nedan. 

2.1 Installation 

   
Påkopplingen från gatan 
kunde installeras utan några 
anmärkningar. 

Påkopplingen in i huset 
kunde installeras relativt 
enkelt, med tillägget att 
det var något svårt att 
komma åt muttrarna. Inget 
som hindrar installation 
nämnvärt dock. 

Rören som leder in i huset 
var tvungna att anta en ”S-
form” för att kunna få plats 
mellan husväggen och 
expansionskärlet. Inget 
som påverkar 
installationen nämnvärt.  
 

 

  

Säkerhetsventilen kopplas på 
med plastslang utan 
anmärkningar. 
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2.2 Underhåll 

   
IHPT-ventilen för 
varmvattenregleringen var 
lätta att komma åt. Först 
måste dock en metallskena 
lossas med två skruvar. 

Ventilen för 
värmeregleringen var lätt 
att komma åt. Här syns 
ventilen utan dess ställdon. 

Energimätaren är placerad 
ovanför pumpen med 
elektriska komponenter. Ska 
energimätaren bytas så 
kommer vatten att läcka ner 
på pumpen och möjligtvis 
orsaka kortslutning. Bör 
åtgärdas då även läckage 
kan orsaka problem. 
 

   
Pumpen var lätt att komma 
åt. Standardbyte. 

Reglercentralen sitter 
lättillgängligt. Standardbyte. 

Ställdonet var lätt att 
komma åt. Det finns mycket 
utrymme. 

 


