
Förbättra Din elvärme med produkter från Abelko! 
Abelko Innovation erbjuder den bästa lösningen för styrning av direktelvärme i ditt bostadshus eller fritidshus. 
Fyll i nedanstående uppgifter om ditt hus, så lämnar vi förslag på hur du kan förbättra ditt värmesystem. 

Hus Hustyp Totalyta 
! Fristående enfamiljshus ! Enplans _______ m2 
! Flerfamiljshus ! 1½ plans _______ m2 
! Radhus/Kedjehus ! Enplans med källare _______ m2 
! Fritidshus ! Souterräng _______ m2 
  ! ________________ _______ m2 

Huvudsäkringens storlek (i mätarskåpet) Radiatorernas spänning Säkringsstorlek 
! 25 A (gul) ! 20 A (blå) ! 16 A (grå) ! 220/230 V ! 10 A (röd) 
Sammanlagd radiatoreffekt ________ kW ! 380/400 V ! 16 A (grå) 

! Jag har inte fyllt i ovanstående uppgifter, men vill att ni kontaktar mig på telefon enligt adressen nedan. 

Namn: __________________________________________________________________ 

Adress: __________________________________________________________________ 

Postnummer: _______________________ Ort: _________________________________ 

Tel. bostad: ____________________________ Tel.arbete: _____________________ 

Så här tar du reda på vilka radiatorer som matas av vilka säkringar. 
Börja med att göra en enkel planskiss över ditt hus på baksidan av detta papper. 

Gör så här om du har 220/230 V radiatorer: 
Markera i bilden de säkringar som styr elvärmen. Numrera dem 1, 2, 3, 4 osv. 

• Börja med att skruva ur alla elvärmesäkringar. Vänta i 15 minuter. 
• Skruva i säkring 1, vänta i 10 minuter. 
• Gå runt och känn efter vilka radiatorer som blivit varma och 

anteckna säkringens nummer vid respektive radiator på 
planskissen. 
Nu vet du vilka rum och radiatorer denna säkring betjänar. 

• Fortsätt på samma sätt tills alla säkringar är iskruvade.  

Gör så här om du har 380/400 V radiatorer i tvåfasgrupper: 
Markera i bilden de säkringar som styr elvärmen. Numrera säkringarna i den övre raden 1, 2, 3, 4 osv. 

• Skruva ur alla elvärmesäkringar i den översta raden. Vänta i 15 minuter. 
• Skruva i säkring 1, vänta 10 minuter 
• Gå runt och känn efter vilka radiatorer som blivit varma och 

anteckna säkringens nummer vid respektive radiator på 
planskissen. 
Nu vet du vilka rum och radiatorer denna säkring betjänar. 

• Fortsätt på samma sätt tills alla säkringar i den övre raden är 
iskruvade. 

Gör så här om du har 380/400 V radiatorer i trefasgrupper: 
Markera i bilden de säkringar som styr elvärmen. Numrera varje lodrät rad 1, 2, 3, 4 osv. 

• Skruva ur alla elvärmesäkringar. Vänta i 15 minuter. 
• Skruva i säkringarna i rad 1, vänta 10 minuter 
• Gå runt och känn efter vilka radiatorer som blivit varma och 

anteckna säkringsradens nummer vid respektive radiator på 
planskissen. 
Nu vet du vilka rum och radiatorer denna säkring betjänar. 

• Fortsätt på samma sätt tills alla säkringsrader är iskruvade. 
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Gör en enkel planskiss över ditt hus. Markera var radiatorerna sitter. Ange norrläge med en pil och var 
gruppcentralen/proppskåpet är placerad. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Vik ihop, förslut och skicka 

 

Svarspost 
950019700 
978 00 Luleå 
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