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Dagordning   

o Inledning 

o Problemen i husen 

o Hantering av värmepump och värmesystem 

o Hantering av övrig teknik i huset 

o Gemensamma utrymmen 

o Skötsel under vintern 

o Reklamationer och besiktningar 

o Vad händer härnäst 

o Avslut ca 19.30 
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Syfte   

Syftet med kvällens möte är att informera om och svara 
på frågor gällande bostadens tekniska system och dess 
förvaltning.  

Efter mötet ska ni ha en större förståelse för hur er 
bostad fungerar och att ni ska veta vart ni ska vända er 
om något går fel. 
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Problem i husen 

o Värme 

 Genoförda åtgärder 

 Genomgångar med konsulter, besiktningsmän, UE och leverantörer 

 Flytt av temperaturgivare  till kök respektive trappa 

 Byte av expansionskärl till värmepump 

 Pågående åtgärder 

 Justeringar av värmebalansen och genomgång av kopplingar  

 Åtgärder under utredning 

 Flytt av temperaturgivare startar 8/2 
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Problem i husen 

o Kallras 

 Inga felaktigheter i ventiler har kunnat konstateras. 

 Inget kalldrag  förekommer vad vi kan konstatera 

 Fönstret strålar kyla 

 Vistelsezon 0.6 m och 1.0 m  från vägg respektive fönster 

 Lösning på problemet 

 Ventilerna kan stängas lokalt så att endast ett grundflöde passerar. 

 Bevaka att inte värmepumpen får problem med luftmängd 

 Bevaka att det  inte .uppstår några problem vid användning av spisfläkt 
eller braskamin 

 Öppna upp ventilerna när väderleken så tillåter 

 Placera en värmekälla vid kallraset 
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Problem i husen 

o Braskamin och spisfläkt  

 Husen är täta! 

 Ca 0.6 l/s kvm (jämför med grundflöde i fönsterventiler ca 2-3 l/s) 

 Minimera undertryck vid tändning av braskamin 

 Öppna ett fönster eller altandörr 

 Stäng tilluftsspjäll när ni inte eldar 

 Var försiktig med spisfläkt i kombination med braskamin! 

 Öppna ett köksfönster 

 Öppna gärna köksfönster vid användning av spisfläkt 

 Utredning om tilluftsventiler för braskamin ska monteras  ska 
påbörjas 
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Problem i husen 

o Övrigt 

o Brandvarnare 

o Vi har fått in några reklamationer. Kundtjänst hanterar frågan 
gentemot  leverantör och UE 

o Toalettsitsar  

o Kundtjänst ska byta ut del av sits. Info under februari 

o Stopp i avlopp 

o Akut problem löst av Bromma högtryck 

o NCC Mark har gått igenom brunnar och allt ska vara ok 
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Presentation av 
våra 

frånluftsvärme-
pumpar 



    

Så fungerar det! 



 
  

  

Kall avluft  

Comfort Zone  

Uppvärmningssystem  

Utsug av rumsvarm frånluft  

Insläpp av friskluft  

Tappvarmvatten  



 
  

  

  
 Inomhus luften passerar värmepumpen där vi återvinner värmeenergin, som 

skickas tillbaka till huset som vattenbaserad värme för cirkulation- och 
tappvarmvatten 
 

 ComfortZones fläkt suger den varma rumsluften från alla våtrum i huset. 
 

 Fungerar för såväl golv- som radiatorvärme. 
 

 Ut ventileras den, ned till –15 grader, kylda ventilationsluften. 
 

 Ny fräsch inomhusluft tas in i huset via inloppsventiler som finns placerade i 
eller vid fönster alternativt via väggventiler. 
 

 Värmepumpen känner av husets aktuella rumstemperatur och arbetar, med 
hjälp av styrkortet på ett gynnsammat sätt, så att rätt värmemängd skickas 
ut till husets uppvärmningssystem. 



 
  

  

 Plötsliga värmetillskott som t ex solinstrålning, personvärme, braskamin, 
eller bastu, upptäcks omgående och får pumpen att direkt minska sin 
strömförbrukning.  
 

 Användaren ställer in önskad rumstemperatur och värmepumpen sköter 
resten, oavsett utomhustemperatur. 
 

 Pumpen värmer dessutom upp vattnet i den inbyggd vattentanken varifrån 
allt tappvarmvatten hämtas via den i tanken inbyggd värmeslingan. En 
konstruktion som gör att man slipper problem med legionellabakterier. 
 

 Den effektiva ventilationen ger dig en mycket fräsch inomhusluft. Fukt och 
byggmaterialradon ventileras bort. Mögelproblem försvinner. 

 



 
  

  

 För en problemfri drift av ComfortZone värmepump krävs en korrekt 
installation. 
 

 Det krävs att huset värmesystem är injusterat så att man uppnår en rätt 
värmebalans mellan våningsplanen. 
 

 Det krävs att samtliga termostater är helt öppna eller borttagna. 
 

 Det krävs att eventuella by-pass ventiler är stängda. 
 

 Det krävs att husets ventilationssystem är intrimmat och att fläkten är satt på 
rätt styrka. 

 



    

 

 El-patron 

Kompressor-låda 

Vattentank 

Varmvatten - kallvatten 

Överplan 

Nederplan 

Värmepump inom den streckade linjen 

Cirkulationspump standard 

Reglerventil och 
backventil 

Reglerventil och 
backventil 

Diagram för varmvatten 



    

 

 El-patron 

Kompressor-låda 

Vattentank 

Varmvatten - kallvatten 

Överplan 

Nederplan 

Värmepump inom den streckade linjen 

Cirkulationspump standard 

Reglerventil och 
backventil 

Reglerventil och 
backventil 

Diagram för cirkulationsvatten 



    

 

 

Hur balanserar jag värmen 
mellan de båda 
våningsplanen? 



    

Framledning 

Retur 

Strypventil 

Strypventil 

Normal värmeslinga/radiatorkrets, jämt fördelad värme i båda 
våningsplanen. Strypventiler skall alltid vara monterade på 

returledningen. 

Överplan 

Nederplan 



    

Framledning 

Retur 

Överplan 

Nederplan 

Ojämn värmefördelning i värmeslinga/radiator,  
för varmt på överplan 

Stryp den 
varma 
kretsen 



    

Framledning 

Retur 

Överplan 

Nederplan 

Ojämn värmefördelning i värmeslinga/radiator,  
för varmt på nederplan 

Stryp den 
varma 
kretsen 



    

Framledning 

Retur 

Överplan 

Nederplan 

För het retur, kan bero på att huset har termostater eller att 
vattensystemet är för litet, vilket ger larm ”Övertryck Hetgas”. 



    

Överplan/nederplan 

Nederplan/överplan 

Balansering av värme med golvslingor och raditorer 

Framledning 

Retur 

Bypass skall vara stängd 

Strypventil 

Strypventil 



    

 

 

Hur kontrollerar och luftar 
jag varmvattentank och  
cirkulationssystemet? 



    

 

 

 Lufta radiatorer och golvvärmeslingor noggrant så att inga luftfickor finns 
kvar. Hur detta går till skall framgå av radiator och golvvärme tillverkarens 
instruktioner. 
 

 Kontrollera manometertrycket och fyll regelbundet på vatten  
så att inte trycket faller för lågt.  
Manometern skall visa 0,5 -1,0 bar för kallt system (sommartid) 
och 1,0 – 1,5 bar för varmt system (vintertid). 
 

 Om det är stora  mängder luft i cirkulationssystemet kan luften blockera 
cirkulationspumpen. Om värmepumpen körs igång med kvarvarande 
luftfickor kommer kompressorn att stanna och larma ”Övertryck Hetgas”. 
För att få bort all luften ur cirkulationspumpen kan upprepade av- och 
påslag av huvudströmbrytaren vara nödvändig. 
 

 Kontrollera trycket efter någon dag och fyll på systemet om trycket har 
fallit. 

Luftning av systemet 



    

 

 

 Varmvattentanken är normalt luftad i och med att  systemet fylls på. Färskt 
vatten innehåller luft som efter påfyllningen kommer att samlas i radiator 
och golvvärmekretsen och som förs vidare till tanken. Luftning av tanken 
skall därför upprepas då övriga system är helt luftade.  
 

 Öppna avluftningsventilen på undersidan av tanken. 
OBSERVERA: avluftningsröret går ända upp i toppen av tanken 
och är oftast fylld med vatten sedan påfyllningen, det kan vara  
2-3 dl vatten som kommer ut innan det kommer luft. 
 

 Stäng avluftningsventilen när endast vatten kommer ut från 
avluftningsventilen. 
 

 Fyll åter på systemet till dessa att system har rätt tryck på manometern. 

Luftning varmvattentanken 



    

 

 

Påfyllning av systemet 

Avluftningsventil Säkerhetsventil Påfyllningsventil 

Manometer 



    

 

 

Manöverpanelen 
Normaldrift / Inställningar 

***  Normaldrift   *** 
Rumstemp        20,0°C 
Värmepump       3200 W 
    Inställningar 

För att komma till ”Normaldrift” tryck på          knappen. 
 
Här visas gällande rumstemperatur samt kompressorns effekt 
 

 Esc 

  



    

 

 

Manöverpanelen 
Inställningar 

**  Inställningar   ** 
Rumstemperatur 
Värde             20°C 
Klar För  Nästa  ändra 

För att komma vidare till ”Inställningar” tryck på pil-knapp         . 
 
Rumstemperatur. 
Anger uppmätt rumstemperatur vid inloppet till värmepumpen (strax 
under filtret) alternativt via extern rumsgivare. 
 
 

V
 

 



    

 

 

Manöverpanelen 
Testmeny 

R10010  I01001   P 75 
A000000000000    F100 
A 20.65°C   C-10.75°C 
B 54.54°C   D 34.47°C 

För att komma till ”Testmenyn”, håll på de båda knapparna 
Intryckta i tre (3) sekunder. 
  

 Esc 

  

V
 

 



    

 

 

Manöverpanelen 
Konfigurationsmeny 

*  Konfig  *** V1.17 *   
Språk 
Värde:       Svenska 
Klar  För  Nästa ändra 

 

För att komma till ”konfigurationsmenyn”, håll på de båda pilknapparna 
                 intryckta i tre (3) sekunder. 
 
OBSERVERA: Utförs inga knapptryckningar under 30 sekunder 
återgår displayen automatiskt till normalläge/driftläge.  
 

V
 

  

V
 



    

 

 
Manöverpanelen  

System Setup 

**   System Setup   ** 
Fan Startuip time 
Värde:           0 s 
Klar  För  Nästa ändra 

 

För att komma till System Setupmenyn, håll på de båda pilknapparna 
                 intryckta i tre (3) sekunder. 
 
 
OBSERVERA: Utförs inga knapptryckningar under 30 sekunder 
återgår displayen automatiskt till normalläge/driftläge.  
 

 
V

  Enter 
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1 Ackcumulatortank 
2 Kamflänsrör 
3 Temperaturregulator 
4 Temperaturgivare – frånluft 
5 Temperaturgivare – returvatten 
6 Temperaturgivare – förångare 
7 Temperaturgivare – varmvattentank 
8 Frekvensomvandlare 
9 Nätdrossel 

10 Kompressor 
11 Torkfilter 
12 Expansionsventil 
13 Förångare 
14 Kondensor 
15 Suggasväxlare 
16 Högtrycksvakt  
17 Tillskottselement (elpatron) 
18 Övertemperaturskydd 
19 Fläkt 
20 Fläktkondensator 
21 Luftfilter 
22 Filtervakt 
23 Dräneringsslang 
24 Spillvattentratt 
25 Växelventil 
26 Cirkulationspump 
27 Expansionskärl 
28 Avtappningsventil 
29 Påfyllningsventil 
30 Avluftningsventil – tank 
31 
32 Säkerhetsventil radiatorkrets 
33 Tryckmätare radiatorkrets 
34 Kopplingsdosa matningsspänning 
35 Huvudströmbrytare 
36 Kopplingsdosa givare 
38 Säkerhetsventil tappvatten 



 
  

  

TEKNISKA DATA CE50 CE50-ECO CE65  CE65 ECO 
Värmepump, effekt 5,0 kW 5,0 kW 6,5 kW 6,5 kW 
Elpatron, effekt 6,0/9,0  kW 2,5-4,5  kW 6,0/9,0  kW 2,5-4,5  kW 
Köldmedium R134a 1050 g 1050 g 1100 g 1100 g 

Luftflöde  100-320 m3/h 100-320 
m3/h 

170-340 
m3/h 170-340 m3/h 

Varmvattentemperatur 
(ställbart) 50-60 C 50-60 C 50-60 C 50-60 C 

Vattenvolym ackumulatortank 210 l 210 l 210 l 210 l 
Varmvattenkapacitet 310/370  l/h 280-300  l/h 340/400 l/h 310-330  l/h 
Maxtryck cirkulationsvatten 0,25 MPa 0,25 MPa 0,25 MPa 0,25 MPa 
Flöde cirkulationsvatten 0,8 m3/h 0,8 m3/h 0,8 m3/h 0,8 m3/h 

Spänning 400 V (3-
fas+N) 

400 V (3-
fas+N) 

400 V (3-
fas+N) 

400 V (3-
fas+N) 

Säkring 16/20  A 16 A 16/20  A 16 A 
Höjd 2 100 mm 2 100 mm 2 100 mm 2 100 mm 
Bredd 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 
Djup 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 
Vikt 220 kg 220 kg 225 kg 225 kg 



    



    

 

Starta upp värmepumpen genom att 
slå till huvudströmbrytaren. 

 

32-Säkerhetsventil 
radiatorkrets/tank 

33-Tryckmätare 

28–Avtappningsventil 30–Avluftningsventil 

29-Påfyllningsventil 

38-Säkerhetsventil 
KV/VV 



    

 

 

Fläktinjustering 



    

 Fläktinställning och maximal kompressorfrekvens 
 Fläkten skall justeras så att man uppnår ett behagligt luftflöde och ljudnivå i 

huset. Detta görs genom att ställa fläktvärdet på en lämplig styrka och därefter justera in 
luftflödet enligt hustillverkarens anvisningar. 

 Luftflödet till CE50 får aldrig understiga 100 m³/h och för CE65 får den aldrig understiga 170 
m³/h. Om luftflödet understiger dessa värden kommer  kompressorn att arbeta allt för hårt 
och resultera i kompressorlarm eller i värsta fall kompressorhaveri.  

 Vid ventilationsflöden, för CE50 under 150 m³/h och för CE65 under 220 m³/h skall 
maxfrekvensen reduceras enligt nedanstående tabell.  
Det görs i konfigurationsmenyn med parametern ”Fmax Cirk. Vatten”. 

    
 Luftflöde Fmax Cirk.Vatten  Luftflöde  Fmax Cirk.Vatten 

 140-149 m³/h           70 Hz   210-219 m³/h             70 Hz 

 130-139 m³/h           65 Hz   200-209 m³/h             65 Hz 

 120-129 m³/h           60 Hz   190-199 m³/h             60 Hz 

 110-141 m³/h           55 Hz   180-189 m³/h             55 Hz 

 100-109 m³/h           50 Hz   170-179 m³/h             50 Hz 

 

 

 

 

 

 



    

Tillbehör 



    

Tillbehör 

Rumsgivare 
Extern rumsgivare med dekorativt plasthölje för jämnare värmefördelning 

Filter 
Filter finns i 3-pack men kan givetvis säljas i större förpackningar. 
Luftfiltret skall rengöras eller bytas var 2-3 månad.  

Gummifötter 
Gummifötter (sats om 4 st) Ø40 mm, höjd 40 mm, med M10 gängad skruv. 
Ger en tystare drift och minimerar att störande vibrationer förs vidare i 
huskonstruktionen. 



  
 

Tekniken I huset 
-           
-          
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Tekniken i huset   

o Värmepump  

 Filter för skötsel av värmepump finns i bostaden. Byts 3 ggr/år. 

 Skötselinstruktioner  finns i Bopärm 

 

o Ventilation 

 Rengör filter till radiatorer och spaltventiler ca 2 ggr/år 

 Rengör filter till köksfläkt ca 1 ggr/månad 

 Skötselinstruktioner finns i Bopärm 
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Tekniken i huset 

o Vatten 

 Reglering av förbrukning  görs av föreningen 1 ggr/år. 

 Normalförbrukning ingår i avgiften. 

 NCC kommer att be er skicka  in mätarställning per 31/3-12  

 Vid läckage 

 Stäng av vattenventil i installationsutrymme.  

 Ska vara tydligt uppmärkt 

 Vattenlås 

 Rengör och sätt dit vattenlås rätt för att undvika lukt 

 Vattenlåset i installationsutrymmet är luktfritt 

 Skötselinstruktioner  finns i Bopärm 
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Tekniken i huset  

o El och data 

 Keramiska säkringar kan gå sönder i fasadmätarskåp.  
Reservsäkringar (20 A) finns i miljöstation. 

 Beställ koder av Telia för att kunna utnyttja deras betaltjänster  

 Trådlös TV standard i föreningen 

 Skötselinstruktioner  finns i Bopärm 

 Motorvärmare. 

 Dubbeluttagens display (ca 1-2 W)  försörjs av en av de två bostäderna  
för respektive  motorvärmare. 
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Tekniken i huset 

o Säkerhet 

 Testa gruppcentralens jordfelsbrytare ca 1 ggr/kvartal 

 Testa brandvarnare regelbundet  ca 1 ggr/månad  

 Var noga med att kontrollera att inte förekomst av snö och is 
hindrar utrymning via  takfönster 

 Kontrollera att alla i familjen vet hur man 
utrymmer och kan utrymma bostaden i händelse av 
brand.   
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Gemensamma utrymmen 

 Miljöstation 
 Returpapper 

 Kartong 

 Glas färgat 

 Glas ofärgat 

 Metallförpackningar 

 Plast 

 Batterier, småel, ljuskällor 

 Hushållssopor 

 Teknikutrymme 
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Skötsel under vintern 
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Skötsel under vintern 

 Ta bort snö som ligger mot altandörr och fasad 

 Var försiktig när ni skottar så att ni inte skadar sten och pappytor 

 Ta bort snö från skärmtak 

 Ha inte material på kallvinden som inte tål minusgrader 

 Koppla ur och blås ut vattnet ur vattenslangen inför vintern 

 Kontrollera utrymningsvägar. Speciellt via takfönster 
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   Reklamationer och 
besiktningarg 
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Reklamationer 

 Reklamationer anmäls till kundtjänst via mail inom 6 
månader från tillträde   

 Åtgärdas inom ca 8 månader från tillträde 

 Deltagare kundtjänst och kund  

 Problem avseende leverans av Triple play och el tas med 
Telia respektive Fortum av bostadsrättshavare själv. 
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Reklamationer 

 Fel som kan förvärras utan åtgärd anmäls omgående via 
mail till  kundtjänst. 

 Åtgärdas så snart det är möjligt  

 Akuta fel som rör funktionen hos för huset vitala funktioner 
såsom värmepump, vitvaror mm anmäls till kundtjänst på  
normal arbetstid. Övrig tid till förvaltarens jour.   

 Åtgärdas omgående! 
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Besiktningar   

 Entreprenaden är slutbesiktigad 
 Kvarstående anmärkningar betas av 

 Undantagna arbeten avser avser utvändig  mark 

 Två-årsbesiktning 
 Utförs i oktober 2013 

 Styrelsen begär in anmärkningar från respektive bostadsrättshavare 

 5 års garanti (tom 19 oktober 2016) gäller  på arbeten och 
ingående produkter gäller. 
 Felanmälningar tom två-årsbesiktning sker direkt till kundtjänst 

 Felanmälningar efter två-årsbesiktning sker via styrelsen i Brf 
Långbrodal 
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 NCC Kundtjänst?  
Normal kontorsarbetstid 

Telefon: 020 – 28 28 28  

E-post: kundtjanst.sthlm@ncc.se. 
 

Förvaltarens jour 
 Tider utanför normal kontorsarbetstid    
 Telefon: 08-6577720  
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Vad händer framöver? 
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Vad händer framöver 

 

 

2011-10-19 NCC Boende AB 53 

• Resultat NKI 74  
• Målsättning var 80 

• Ytterligare ”stormöte” där möjlighet finns till frågor planeras 
eventuellt in om intresse finns. 

• Ytterligare NKI utskick sker i samband med  2-års besiktningen.  

• Mäter upplevelsen av bostadsköpet på lång sikt. 



  
 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare frågor? 
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