
WIRSBO GULVVARME SENSOR VIRKER IKKE - HVAD GØR MAN?
Vores gulvvarme på Amerika Plads 3 A - 3 E fungerer normalt på bedste vis. I overgangsperioden 
fra koldt til varmt kan der opstå forskellige små problemer, som man bør have kendskab til, når 
man er ejer af en gulvvarme opvarmet bolig. 

Få styr på din gulvvarme via denne forenklede vejledning. Der vedhæftes også den originale brug-
sanvisning som pdf-fil til jer, der ønsker at vide alt om gulvvarmen.

I selve teknikrummet i jeres lejlighed finder I kontrolenheden, som angiver hvor mange 
enheder i har koblet på jeres varmeanlæg. Det er normalt 1 termostat pr. værelse. Det vil sige, at i 
stuerne vil der ofte være 2 stk., idet flere lejligheder har sammenlagt værelser til stue. 

PROBLEMSTILLINGER: 
1. Der er ingen varme i det ene værelse (der vises ledning 5 på kontrolenhed).

Tjek kontrolenheden og se om signalet er tilstede (se på billedet: dér, hvor der står “Timer”, signal-
symbol og 4). Tallet indikerer signalstyrken fra termostaten og skal min. være 2.

Hvis der overhovedet ingen signal findes (=0), så er der ikke forbindelse til termostaten.
Det betyder er problemet er batteriet i termostaten. 
Batterier skal skiftes regelmæssigt (1-2 år) og man skal anvende 3.6V AA lithium batterier. Tjek 
priser på nettet, de koster ca. 40 kr./stk. 
Se evt. www.batteribyen.dk eller www.billigvvs.dk



2. Udskiftning af batteri på termostaten og reset af termostaten

Fjern det eksisterende gl. batteri fra termostaten. Termostaten er aftagelig på væggen og batteriet 
sidder på bagsiden, hvor man fjerner låget. 

For at få nulstille (reset) termostaten skal + og - polen kortsluttes i selve termostaten. 
Det kan gøres med et stykke ledning eller 2 stk. metal fx. 2 teskeer.

Der skal være god kontakt for det nye batteri, så sørg for at stramme lidt op på polerne i hver side, 
inden det nye batteri sættes i. 

Når nyt batteri er sat i, så kontroller at termostaten blinker med den lille rød lysdiode på printpladen 
ved batteriet. Nu skulle der igen være forbindelse til kontrolenheden. Sørg for, at der bliver skruet 
op på termostaten. Tag termostaten med over i nærheden af kontrolenheden og tjek, at der nu er 
signal på den pågældende linie (forbindelse) for det enkelte værelse. 

3. Flere spørgsmål - se den originale Wirsbo brugsanvisning på vores hjemmeside.
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