
Warmias golvvärmefördelare är utvecklade för att ge så enkelt och funktionellt system 
som möjlig. Inga onödiga skarvar. Slingornas injusterings och avstängnings ventiler är 
försedda med certifierade O-ringar för att förhindra läckage. Injusteringsventilerna har ett 
brett injusteringsområde för att ge rätt flöde till de olika slingorna. Vid flera fördelare 
används injusteringsventiler (se nedan) för att fördela flödet mellan de olika enheterna. 
Fördelarens stora innerdiamer och dess släta ytor gör att fördelarna kan användas för 
stora ytor.  Beroende på det flöde som krävs levereras fördelarna med R20 eller R25 
anslutningar. 
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Fakta 
Warmias golvvärmefördelare tillverkade i rostfritt stål    

Minimal läckagerisk. 
Inre diameter >35mm ger flöde upp till 2000l/h.  
Fördelare är patenterad, patent nr. EP1482249

”Den varma grunden till ett bra boende”

GOLVVÄRMEFÖRDELARE

Anslutningar 
 2-14st, anslutningar, R20 ug.

Slingornas reglerområde 38-888 l/h.

Till och retur anslutningar kulventiler R20 alt R25 ig 

Manuella avluftnings och påfyllnads ventiler, R20 ug 

       Injusteringsventil vid flera fördelare Kalibreringsratt för injusteringsventil      Vinkelkopplingar för matarrör Rakkopplingar för mattarrör
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Installationsanvisning

Placering
Fördelaren ska placeras centralt. Detta för att få så lika slinglängder som möjligt, och att unvika korridorer av rör. Det är den 
längsta slingan som bestämmer tilloppstemperaturen. 

Montering
Fördelaren kan monteras infällt eller utanpå vägg. Warmias skåp för infällt montage uppfyller kraven från "Säkert vatten". 
Fördelarna är symetriska och kan monteras i hållarna med matning från höger eller vänster.  

Påfyllning och avluftning
För att få bästa värmeöverföring ska driksvatten användas. Vid frostrisk kan dock blandning av 40% etylenglykol och 60% 
vatten nyttjas. När det inte finns risk längre för att rören ska frysa bör blandningen bytas ut mot rent vatten då värmeutbytet är 
5% större med rent vatten.
Avluftningen sker enligt följande:
Stäng samtliga ventiler på tillopps/returfördelarna förrutom de som går till en av slingorna. Stäng kulventilerna för tillopp och 
retur. Anslut vatten för påfyllning till tilloppsfördelarens av/påfyllningsventil.
En slang ansluts till returfördelarens av/påfyllningsventil och leds till avlopp.
När ingen luft kommer ut ur röret stängs denna krets och nästa slinga öppnas och så fortsätter denna proceduren
till samtliga slingor är avluftade.
Stäng  av/påfyllningsventierna och skruva på skyddslocken.l 

Täthetsprovning
Regler för täthetsprovning finns beskrivna i Warmias täthetsprotokoll.  Ska fyllas i och returneras till oss.

Injustering
Warmias projektering innebär en noggran balansering av flödet i respektive slinga. Det är därför viktigt att följa de värden som 
är noterade för varje slinga i den tabell som medföljer varje projekt. 
Injusteringsventilerna finns för varje slinga på tilloppsfördelaren. Ta bort de röda täckhuvorna och ställ in ventilerna med en 
insexnyckel enligt följande. Stäng ventilen helt och öppna den sedan med det antal varv som är beskrivnet i tabellen. Sätt 
tillbaka skyddshuven.
Finns flera fördelare i värmesystemet ska även fördelarnas injusteringsventiler justeras för att varje fördelare ska få sitt rätta 
flöde. Injustering görs med en kalibrerings ratt som sätt på injusterings ventilen och vrids till det värde som finns angivet i 
projekteringen tabell.

Montering av ställdon
Warmias projektering är så noggran att inga termostater ska behövas för att få konstant temperur i de olika rummen, men om 
så önskas ska ställdon monteras för varje slinga som ska påverkas av termostater. 
Ta bort avstängningsventilens ratt på returfördelaren genom att skruva på den svarta ringen. Ersätt denna med ställdonets 
blå adapterring och knäpp på ställdonet. 
Om samtliga sligor ska kunna stängas av ska en bypass moteras för att undvika skador på cirkulationspumpen.  

”Den varma grunden till ett bra boende”




