
Tre-rørs system 
Funksjonsbeskrivelse. 

Tre-rørs system er ett system der man tilfører energi til den enkelt leilighet, ved hjelp av ett vannbårent 

sentralvarmeanlegg. Energien benyttes til oppvarming av leilighet ved hjelp av radiatorer eller gulvvarme, samt til 

produksjon av varmt forbruksvann. Alt dette styres ved hjelp av en teknisk undersentral, som er plassert i hver 

leilighet.  

Anlegget ser slik ut: 

 

Varmt vann(energi) pumpes fra varmekilde( 1 ), gjennom rørsystem( 3 ) og opp til leiligheten. Energien 

transformeres til varme igjennom radiatorer/gulvvarme( 5 ) og nedkjølt vann returneres tilbake til varmekilden. Når 

det er behov for varmt vann i f.eks dusjen, så produserer vi varmt vannet lokalt i leiligheten.  Da henter vi kaldt vann, 

fører det igjennom en varmeveksler og ut til dusjen. Temperaturen på varmt vannet reguleres av en 

reguleringsventil, som vil holde temperaturen konstant. VIKTIG: Temperaturen MÅ ikke settes høyere enn hva 

anlegget er dimensjonert for. Temperaturen stilles inn korrekt av installatør.            

Reguleringsventilen har også en «tomgangs» funksjon som sørger for at veksleren alltid er klar til produksjon av 

varmt tappevann. All energien som brukes til oppvarming, «tomgang» og produksjon av varmtvann måles i 

undersentralen av en energimåler. Dette er en måler på lik linje som en strømmåler, men denne måler energien 

distribuert i vann.  

 

 



Undersentral 

 

 

Prinsippdiagram 

 



Forvaltning, Drift og Vedlikehold(FDV) 

1. HOVEDSTENGE VENTIL KALDT VANN 

a. Stenges ved behov. Stenger alt bruksvann i leiligheten. 

2. Vannmåler, der dette er montert. 

a. Avleses ihht sameiets rutiner.  

b. Se egen FDV på måler. 

3. Tappevannsveksler. 

a. Ingen vedlikehold 

4. Reguleringsventil varmt tappevann.  

a. Ingen vedlikehold. 

b. Evt. justering av temperatur gjøres etter instruksjon av installatør.  

c.  
 

5. Differansetrykksventil, holder et lavt og stabilt driftstrykk i leiligheten. 

a. Ingen vedlikehold 

6. Stengeventiler, varme frem og tilbake. 

a. Stenges ved behov. Stenger alt av varme i leiligheten, også produksjon av varmt tappevann. 

7. Grov sil varmeanlegg 

8. Energimåler 

a. Avleses ihht sameiets rutiner. 

b. Se egen FDV på måler. 

9. *Reguleringsventil for gulvvarme. Nedjusterer temperaturen på vannet fra sentralvarmeanleggets høye 

temp. til lav gulvvarme temperatur, som ikke skader parkett. 

a. Ingen vedlikehold. 

b. Evt. justering av temperatur gjøres etter instruksjon av installatør. 

c.  
d. VIKTIG: Ventilen skal IKKE stilles til mer en 40C. Innstilling 2,5. 



 

10. Pumpe for interndistribusjon av nedjustert gulvvarme vann. 

a. Normalt ingen vedlikehold, men gode driftsforhold må opprettholdes. 

b. Driftsstatus og feilmeldinger: 

 
 

11. Stengeventiler for varmekurser.  

a. Stenges ved behov. Stenger IKKE vannet til varmt vanns produksjon. 

Problemer og løsninger: 

 

 

 

Evt spørsmål rettes til installatør: 

 


