
El, värme och vatten
Bostaden är utrustad med moderna värme- och vat-
tensystem. Dessa är i sig energisnåla och miliöanpassa-
de men du kan själv också påverka både energiför-
brukning och kostnader genom de val du gör.

Hushållsel

Bostadens elcentral är utrustad med automatsäkringar.
Om en säkring löser ut, ska du ta reda på orsaken innan

säkringen slås på igen,

I elcentralen sitter en lordfelsbryare som hartill uppgift
att brla strömmen om det uppstår ett jordfel i någon

eleldrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömfö-

rande, Samtliga eluttag är anslutna till jordfelsbrytaren.

Alla eluttag är lordade för att öka säkerheten. Använd
dädör alltid godkända jordade elkontakter, Dubbelisolera-
de apparater, exempelvis elvisp och hår1ork, kan även
anslutas till jordade uttag. Dessa apparater är märkta med
en dubbelkvadrat, ett så kallat Fi-märke.

De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater
med hög effekt, exempelvis spisen, utnyttlas två faser.

Elmätarna och huvudsäkringarna är placerade i ett elskåp i

i källaren.

lll Ta alltid reda på orsaken till att jordfelsbfiaren slagit till innan du återställer den. Kontakta fackman om du jnte
s]älv kan hitta felet Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med direkt ljvsfara!
]ordfelsbfiaren återställs via en kontakt i elcentralen,
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Uppvärmning Vatten

Rumstemperaturen tegleras med termostatventiler som Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska du omgå-
är placerade pä radiatorerna, Dessa ärförinställda för att ende stänga av vattnet. Avstängningsventilerfinns på re-
ge en rumstemPeratur på cirka +21 grader. Det är v ktigt spektive vattenledning eiler gemensamt bakonr en lucka i

att termostaten inte täcks över. Känselkroppen sonr ska ett schakt. Ta reda på var ventilerna är placerade sä att du
känna av rumstemperaturen kan då inte läsa av rätt tem- snabbt kan stänga av valrnet vid läckage.

peratur,

[i] Är bostaden utruslad med komfortvärme innebär
det att värmen förhindrar känslan av kalla golv där
klinker är inlagt. Komfortvärme är ingen värmekälla i

sig
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