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Oplysningsblad - Kortlægning af gulvvarme 

I forbindelse med kortlægning af gulvvarme er det vigtigt, at visse forbehold er taget før 
konsulenten ankommer til adressen. Dette vil sikre, at I får den mest optimale gennemgang af den 
pågældende bolig og derved det bedste mulige produkt.  
 
Bemærk, at det er kundens ansvar at nedenstående forholdsregler og betingelser er overholdt, da 
forsømmelse af disse kan medføre en meromkostning og i værste tilfælde, at kortlægningen af 
gulvarmen ikke kan udføres på dagen. 
 

Proceduren for en gulvvarmekortlægning i støbte gulve, er som følger: 
 

• Notering af indstillinger: Som det første noteres indstillingerne/positioner på alle 
termostater, ventiler og cirkulationspumper.  

• Sluk gulvarme: Aftenen før vi ankommer, lukkes der helt ned for kredsen til det rum, der 
ønskes kortlagt. 
Hvis der er tale om elektriske rumtermostater indstilles disse til 0° eller OFF. 
Ved manuelle ventiler på selve anlægget, skrues disse helt ned (↓) i lukket stilling. 
OBS - Ved manuelle ventiler, kan det anbefales at "tælle omgange" der kan skrues ned, 
således at denne position kan findes igen. 

• Tænd gulvarme: 15 minutter før den aftalte tid for vores fremmøde, sættes denne 
termostat nu på MAX ved elektrisk termostat, eller skrues helt op (↑) ved manuel ventil. 
ALLE andre rumtermostater sættes nu til 0° eller OFF, som ved punkt 1. 
Cirkulationspumpen på gulvvarmeanlægget, sættes til position max hvis muligt (se næste 
side for beskrivelse). 

• Opmærkning: Vi ankommer og opmærker gulvvarmeslangernes kontur i gulvet med blå U-
resistent tape. 

• Indregulering: Efter endt sporing, sættes gulvvarmepumpen tilbage til den oprindelige 
indstilling, og alle termostater/ventiler stilles tilbage til ønsket position. 

 
Afbudsmelding  
Der skal meldes afbud på udførsel af opgaverne minimum 24 timer før udførsel, ellers vil der blive 

faktureret for eventuel spildtid, samt unødig kørselstid og kørte kilometer jævnføre statens 

gældende takst.  
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Ved cirkulationspumpe på gulvvarmeanlægget 

Ved regulering af cirkulationspumpen er det vigtigt at notere sig den værdi pumpen er indstillet med før 

slukning! Denne værdi indtastes igen efter kortlægning gulvvarmeanlægget er fuldført. 

 

 

 

Ved denne type pumpe,  

drejes ”skifteren” til position 

III 

Ved denne type pumpe,  

Trykkes på  >  knappen, indtil  

”III” lyser grønt. 
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