RG

28-02-2021

Røjlevangens Grundejerforening
Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208
2630 Taastrup

Vedligeholdelse af Unic 119 varmeanlæg
Notat udarbejdet af Anders Simonsen på vegne af bestyrelsen for Røjlevangens Grundejerforening
og baseret på erfaringer fra beboere i Unic 119 huse. Priser skal tages med forbehold, de er kun
medtaget for at antyde størrelsesforhold.
Det oprindelige varmeanlæg til rumopvarmning er baseret på fjernvarme og varm luft. I det lukkede
Hess varmeskab er et luftfilter, en ventilator og en varmeveksler. Udenfor skabet sidder en
termostatventil til regulering af mængden af fjernvarmevand i varmeveksleren. Temperaturen måles
af en føler placeret i returluftkanalen. Den 'kølige' returluft suges ind i varmeskabet og igennem
luftfiltret, bliver herefter varmet op ved at passere varmeveksleren og blæses ud i husets rum via
kanaler under gulvet. Returluften blandes med frisk luft udefra, mængden reguleres med et spjæld
på returluftkanalen.

Varmestyring
Der er flere forskellige løsninger på forbedret styring af varmeanlægget.
Høje Taastrup Fjernvarme ser gerne, at fjernvarmevandet holdes væk fra boligens eget varmeanlæg,
ved at der installeres en enhed med varmeveksler foran vores eksisterende varmeanlæg.
Varmeværket anbefaler generelt:
• Termix Fjernvarmeunit fra Termix.dk. Den indeholder både varmeveksler til
rumopvarmning, vandvarmer til brugsvand og elektronisk styring af rumvarmen med
udendørs temperaturføler.
• Pris ca. 35.000 kr.
Ulempen ved Termix løsningen er, at vi så har to varmevekslere lige efter hinanden plus en
elektrisk cirkulationspumpe. Varmeværket er enig i, at det er en dyr og uhensigtsmæssig løsning til
vores anlæg.
Bedre varmestyring i forhold til den oprindelige store og lidt grove termostatventil (AVTB) kan
opnås ved at installere en radiatorventil med tilhørende termostat. Fordelen ved en radiatorventil er,
at den kan styres af mange forskellige termostater, som nemt klikkes på.
Radiatorventil - en god og afprøvet løsning er:
• Danfoss radiatorventil RA-N
• Danfoss differenstrykregulator AVPL, nødvendig for ventilens nøjagtighed
• Danfoss snavssamler, nødvendig for at beskytte ventil og regulator
• Pris installeret 5-6.000 kr.
Termostat - traditionel løsning:
• Danfoss radiatortermostat RA-2992 med ikke-trådløs fjernføler, som monteres i
returluftkanalen.
• Pris ved gør-det-selv ca. 250 kr.
Termostat - elektronisk løsning - afprøvet og har fungeret perfekt siden 2016:
• Danfoss Living Connect RA radiatortermostat, klikkes på radiatorventil
• Danfoss Link RS rumtemperaturføler trådløs, til opsætning f.eks. i stuen
• Danfoss Link CC Central Controller med tilslutning til Wifi og mobil-app
• Pris ved gør-det-selv ca. 2.600 kr.
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Termostat - andre Smart Home løsninger med trådløs temperaturføler, mobil-app osv., f.eks.:
• Danfoss Ally (fjernføler forventes tilgængelig i april 2021)
• Fibaro
• Netatmo
• Tado

Ventilator
Mange har med stor tilfredshed købt en ny ventilator med integreret motor hos
ElectroCare København, Electrocare.dk, tlf. 3834 6010.
De kan tilbyde ventilatorer, der matcher den kapacitet, man har været vant til eller som man ønsker,
med eller uden elektronisk hastigheds regulator. De kan levere til gør-det-selv, eller de kan stå for
udskiftning, pris efter tidsforbrug.
Priseksempel
• DA 7/7 6P
72 W
3.125 kr.
• DA 7/7 4P
147 W
3.250 kr.
• DA 9/7 6P
122 W
3.375 kr.
• Regulator
1.900 kr.
Mange har anskaffet en noget større ventilator med integreret motor hos
Ebm-papst, Vallensbækvej 21, Brøndby. Tlf. 4363 1111.
Denne ventilator kører også tilfredsstillende, men er så kraftig, at den skal suppleres med
elektronisk regulator for at få bragt ydelsen ned på et passende niveau.
Man skal selv stå for udskiftningen eller selv lave aftale med en installatør.
Priseksempel
• D4E 225-CC 01-02
650 W
2.650 m3/h
5.140 kr.
• Regulator ES 341 5 A
1.900 kr.
Til sammenligning kan anføres, at varmekanalerne i Unic-husene er dimensioneret til 910 m3/h.
Den oprindelige blæser fra 1968 brugte 184 W, havde kun en hastighed og ydede 900 m3/h.
Nutidens integrerede ventilatorer er mere energieffektive og giver samme ydelse med et forbrug på
omkring 100 W.

Varmeveksler
Hvis der er problemer med at opnå en tilstrækkelig afkøling af fjernvarmevandet, eller problemer
med at opnå tilstrækkelig opvarmning, kan det være nødvendigt at få varmeveksleren renset
indvendigt og udvendigt. Wicotec Kirkebjerg (www.wk.dk) har tidligere udført rensning med
trykluft på deres værksted samt afhentning og genmontering af Varme-luft-veksleren (den i fyret):
for 1500 kr.

Rensning af luftkanaler
Varmluftkanalerne under gulvet kan i årenes løb samle en del urenheder, så der kan være behov for
at få dem renset. Bl.a. Klimagruppen i Havdrup, tlf. 4613 4140 har ekspertisen til at gøre det uden
skade på kanalerne. Pris i størrelsesorden 5.000 kr. er nævnt, excl. afmontering af varmeveksler og
indblæsningsriste. Tilsvarende hos Dansk Industri og skadeservice tlf. 2711 7572 - 5.250 kr. for et
hus, 4.375 kr. per hus ved to huse på samme dato (Formiddag/eftermiddag).
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Rensning af luftkanaler og Varme-luft-veksleren bør foretages på samme dag, idet rensning af
kanalen midt i huset kræver at varmeveksleren er afmonteret. Under rengøringen i Røjlevangen 98
blev der fjernet omkring 5-10 cm støv under varmeveksleren.
Returluftkanalen kan man forholdsvis nemt selv rense med en støvsuger, idet kanalen ligger bag en
plade over skabene i gangen.

Den store løsning - nyt Hess varmeskab
Hvis du opgiver at udskifte enkelte dele af dit varmesystem, kan du udskifte hele varmeskabet incl.
den udvendige termostatventil med et nyt Hess varmeskab indeholdende luftfilter, ventilator med
hastigheds regulator, varmeveksler og traditionel termostat.
Elektronisk varmestyring skal tilkøbes, pris ukendt.
Priseksempel
• Nyt Hess varmeskab 184 W
1.650 m3/h
35.000 kr.
• Montering
12.000 kr.

Luftfilter
Luftfiltret bør holdes rent ved at vaske eller støvsuge det hver 14. dag, og bør udskiftes, når det
begynder at falde sammen.
Peter Svejdal, Røjlevangen 98. har købt en rulle af G4 luftfilter fra Camfil, så her kan du eventuelt
købe et enkelt filter (46x50 cm) for 50 kr. Til sammenligning koster samme type filter 200 kr. pr.
stk. hos VVS-firmaer, som samarbejder med Hess.

Elektronisk termostat

Ventilator med indbygget motor

Oprindelig termostatventil AVTB

