170219 Handdukstorkarna.
Handdukstorkarna är till för att torka handdukar. I treorna befinner sig badrummet mitt i
bostadsrätten ett par meter från luftutsuget och det gör att luften torkar handdukarna ganska bra
utan värmetillförsel i torken. I fyrorna finns ett extraelement i badrummet vilket skapar extra
värmetillförsel för torkning.
Anledningen till att torkarna kommit upp till diskussion är att i flera bostadsrätter står torkarna på
dygnet runt sommar som vinter. Energislöseriet blir då omfattande och kommer givetvis på
föreningens nota. Det är inte tanken med torkarna. Vid torken finns en avstängningsventil. Den
stänger man av varmvattentillförseln med när man inte använder torken. Ventilen är gjord så att den
tillåter en svag genomströmning genom torken så att vattnet i den inte blir stillastående även när
den är avstängd. Du stänger vredet på torken genom att vrida åt höger och öppnar genom att vrida
åt vänster.
Man kan också stänga av torken med en ballofix-ventil med blått vred som sitter på lite olika ställen i
badrummet oftast invid toaletten, men det vill föreningen inte att det görs för ofta för ballofixerna är
av dålig kvalitet och flera har börjat läcka när man vridit på dem. Emellertid om ägaren till
bostadsrätten reser bort en längre tid bör vattentillförseln till diskmaskinen, torken och den
eventuella tvättmaskinen stängas av med hjälp av ballofixventilerna. (Ballofixventilen är en liten
blank ventil med ett blått vred som sitter på ett rör). Det gäller emellertid att veta vilken ballofix man
ska stänga av. Det kommer man underfund med när man kollar hur rören är dragna. Man stänger
Balofixen genom att vrida vredet åt höger. Då står vredet vinkelätt mot röret. Man öppnar genom att
vrida vredet åt vänster. Då är vredet parallellt med röret. Det gäller att vara försiktig så att man inte
gör sönder ventilen.
Om läckage upptäcks gäller det att omedelbart göra felanmälan till Cemi.
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