
Forslag fra varmeudvalget vedr. falles udskiftning af
ventiler pi varmeforsyningen i husene:

Ved gennemgangen af husenes varmesystem i sommeren 2Ot2 blev det konstateret at over

75% af husene havde problemer med mindst 1 af venti lerne. Det er vigtigt for driften af vores

felles varmesystem, at disse venti ler fungerer ordentl igt og er justeret korrekt ind af f lg.

grunde:

L. For opt imal indjuster ing af  f low i  hvert  enkel t  hus, sA vi  minimerer varmetabet,  hvi lket

igen gOr, at  v i  kan spare mest mul igt  pi  den dyre varme, der sendes rundt i  bebyggelsen.

2. For den bedste varmefordel ing, sd al le huse kan f i  leveret nok varme - ikke kun de

f6rste huse pi varmestrengen, der m6ske har skruet helt op for f lowet. Flowventi len har

opr indel igt  veret plomberet med en fast  indst i l l ing, netop for at  dette ikke skul le ske.

3. Hvert hus skal kunne lukke effektivt af for varmen ved evt. ombygning af

varmeinstallationen, uden at det pivirker de resterende huse for meget.

Det vere sig vandtab og luft lommer, der kan opsti i  vores felles rOrsystem.

4. Af sikkerhedsmessige Srsager, si der hurtigt kan lukke af for det 60-75 grader varme

cirkulationsvand, hvis en lekage skulle opsti pi husets varmeinstallation.

Derfor har varmeudvalget taget init iativ t i l  et forslag, hvor venti lerne i husene udskiftes som et

fel les projekt,  s6 vi  f i r  lost  problemerne en gang for al le og for at  kunne holde

instal lat ionsudgif terne sd langt nede som mul igt .

Forslaget gir  ud p6, at  v i  i  hvert  hus udski f ter den gronne afsperr ingsvent i l  med en kuglehane

og den rede fast regulerende flowventi l med en sikaldt "dynamisk" strengreguleringsventi l, der

automatisk kan ti lpasse flowet efter behovet og trykket p6 varmestrengen. Den har en fast

indsats t i lpasset forbruget for henholdsvis mel lemhuse og enderekkehuse (-  der normalt  har et

st@rre varmebehov), hvilket g4r, at man ikke mere selv beh0ver at justere p6 flowet i husene.

Ved en samlet koordineret udski f tn ing vi l  d isse 2 vent i ler  kunne udski f tes for 1.750,-  kr .  pr.  hus

inkl .  moms og det mener v i ,  er en god invester ing for bide hver enkel t  beboer og for den fel les

drift af varmesystemet i grundejerforeningen.

Hvis man Onsker det,  kan dette t i lbud evt.  kombineres med en ekstra vent i l  p i  varmeinstal-

lationen i bryggerset, der automatisk udlufter varmesystemet i huset for en ansliet merpris pi

1.000,-  kr .  pr.  hus inkl .  moms. Under forudsetning af ,  at  der er plads nok i  bryggerset t i l

instaf lationen. lkke alle huse har den oprindelige rurfhring mere og det er derfor svert at afgive

et fast t i lbud. Dette er dog helt fr ivi l l igt og kan aftales direkte med VVS - installatOren, nir/hvis

vent i lerne al l igevel  skal  ski f tes.


