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EXAMENSARBETE 

 i 

En energiutredning av värmekabel för frostskydd 

Sammanfattning 
Denna rapport behandlar en energiundersökning av värmekablar på uppdrag av 

INEOS ChlorVinyls anläggning i Stenungsund. Eftersom miljön får en större och större 
betydelse i dagens samhälle försöker alla sektorer i samhället minska sin 
energiförbrukning. År 2006 använde svensk industri 157 TWh energi och 35,8 % av 
detta var elenergi. Den kemiska industrin står för 8 % (2006) av Sveriges industriers 
energiförbrukning och räknas som en energiintensiv bransch. Fabriken i Stenungsund 
har länge haft ett mycket förmånligt elavtal vilket har gjort att de inte har varit lönsamt 
att bry sig om att göra relativt småskaliga effektiviseringar. Men nu med ökade 
energipriser är det aktuellt att titta på vad som kan göras och till vilket pris. Syftet med 
utredningen är att undersöka om ett annorlunda upplägg av termostaterna som styr 
värmekablarna gör att man kan spara energi genom att värmen bara ligger på när det 
verkligen behövs. 

Genom undersökning och jämförelse av olika termostater koms det fram till att det 
inte finns noggrannare termostater på marknaden än de som sitter i fabriken. 
Termostaten till VKB14 är dock felvald. Med hjälp av temperaturstatistik och ett 
medelvärde av antal timmar under en viss temperatur över de två vintersäsongerna har 
effektåtgången för VKA14 och VKB14 räknats ut. Genom mätningen av när kontaktorn 
slår till i VKB14 har det utlästs att detta skåp ligger till 38 % av tiden när temperaturen i 
intervallet är så hög att det inte borde vara till alls. Om man utgår från att skåpet gör av 
med 20 000 W när det är igång i onödan, ger detta att det förbrukar 1,3 gånger mer 
energi per år än vad som behövs vid en temperaturinställning på +5°C.
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A study on energy of heating cable for frost protec tion 

Summary 
This rapport handles a survey on energy of heating cables by commission of INEOS 

ChlorVinyls factory in Stenungsund. Since the environment interest gets larger and 
larger  in today society all the sectors tries to decrease their energy consumption. In 
2006 Swedish industry used 157 TWh and 35,8 % was electrical energy. The chemical 
industry consumes 8 % (2006) of the total Swedish industries energy consumption and 
is therefore thought of as an energy intensive industry. The factory in Stenungsund has 
had a very beneficial electrical contract which has not made it profitable to save small 
amount of energy. But with increasing energy prices it is of interest to take a look at 
what can be done and to what cost. The purpose with the inquiry is to investigate if a 
different arrangement of the thermostats that controls the heating cables makes it 
possible to save energy. 

Thru investigation and comparison of different thermostats the conclusion is that 
there are not any more accurate thermostats on the market then those already installed in 
the factory. The thermostat for VKB14 is however a bad choice for the current 
conditions. With use of the temperature statistics and an average of the number of hours 
under a certain temperature for the two winter seasons energy consumption were 
calculated for VKA14 and VKB14. By measuring when the contactor operates in 
VKB14 it has been clear that these heating cables are running 38 % of the time when 
the temperature is so high that they shouldn’t be running at all. If it is assumed that 
VKB14 consume 20 000 W when it is running unnecessarily it means that 1,3 more 
energy then necessary is used when the temperature is set on +5°C. 
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Nomenklatur 

4XTV, 8XTV, 3BTV, 4ATV, 6STV och 8STV – Är självbegränsande värmekablar 
från Raychem/Tyco Thermals. 

SCB – Statistiska Centralbyrån 

W/m – Effekt per meter kabel 

P – Effekt [W] 

l – längd [m] 
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1 Inledning 
Denna rapport behandlar en energiundersökning av värmekablar på uppdrag av 

INEOS ChlorVinyls anläggning i Stenungsund. Där startade produktionen år 1967 
med tillverkning av vinylklorid som sändes med järnväg till Stockviksverken, där 
PVC-produktionen skedde. Därefter byggdes en PVC-fabrik och en klorfabrik i 
Stenungsund som stod färdiga 1969-70. Företaget utgör en del av 
petrokemikomplexet i Stenungsund, med en kracker för tillverkning av eten, en 
polyetenfabrik och en fabrik för tillverkning av etenoxid och en rad produkter 
baserade på detta råmaterial. När produktionen startade 1967 hette företaget 
Fosfatbolaget AB [1] men har under årens lopp bytt namn flera gånger, i dagsläget 
ingår företag sedan 1 februari 2008 i INEOS, som är ett av världens största 
kemiföretag med 15 500 anställda och 73 produktionsanläggningar. Anläggningen 
i Stenungsund tillhör affärsområdet INEOS ChlorVinyls som är Europas största 
PVC-producenter [2]. 

Eftersom miljön får en större och större betydelse i dagens samhälle försöker alla 
sektorer i samhället minska sin energiförbrukning. År 2006 använde svensk 
industri 157 TWh energi och 35,8 % av detta var elenergi. Den kemiska industrin 
står för 8 % (2006) av Sveriges industriers energiförbrukning och räknas som en 
energiintensiv bransch. Inom svensk industri har det gjorts effektiviseringar de 
senaste 40 åren, mellan 1970 och 2006 minskade energianvändningen (energiåt-
gången per krona produktionsvärde) med 58 % [3]. Men det kan och det behövs 
sparas mer, som tur är går energibesparing och ekonomisk besparing ofta hand i 
hand. INEOS har givit uppdraget att undersöka hur de kan spara några kronor och 
samtidigt några kWh elenergi.  

Fabriken i Stenungsund har länge haft ett mycket förmånligt elavtal vilket har 
gjort att de inte har varit lönsamt att bry sig om att göra relativt småskaliga 
effektiviseringar. Men nu med ökade energipriser är det aktuellt att titta på vad 
som kan göras och till vilket pris. Det har dock inte blivit aktuellt för dem att sätta 
av egen tid för det, så därför passade det bra att ta in en student för att göra 
undersökningen. 
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2 Syfte och mål 
Syftet med utredningen är att undersöka om ett annorlunda upplägg av 
termostaterna som styr värmekablarna kan spara energi genom behovsstyrning.
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3 Energieffektivisering 
I Sverige brukar energiförbrukningen delas in i tre huvudkategorier, bostäder & 

service, transport samt industri. För att generera ett hållbart svenskt energisystem 
är arbetet i den elintensiva industrin en central fråga. På kort sikt styrs industrins 
energiförbrukning av produktionsvolymen, på längre sikt påverkas den även av 
bl.a. skatter, energiprisernas utveckling, energieffektivisering och teknisk ut-
veckling. Som exempel har oljeanvändningen, trots en ökande industriproduktion, 
minskat kraftigt sedan år 1970, vilket har varit möjligt genom ökad elanvändning 
och energieffektivisering. År 1970 utgjorde oljeanvändningen 48 % av den totala 
energianvändningen inom industrin vilket kan jämföras med dagens 13 % [3].  

3.1 Energieffektivisering i energiintensiv industri  
Program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) är en lag som 

ger möjlighet för energiintensiva företag att få skattebefrielse. Den 1 juli 2004 
introducerades en energiskatt på 0,5 öre/kWh som en anpassning efter EU:s 
riktlinjer, denna skatt drabbar företag som använder el i sin tillverkningsprocess. 
För att kompensera skattepålägget infördes PFE 1 januari 2005. Företag som är 
behöriga och väljer att delta kompenseras med reducerad elskatt men det handlar 
även om att få kontroll på sin energiförbrukning och sänka elkostnaderna. År 2006 
anslöt sig nuvarande INEOS ChlorVinyls till programmet.  

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för PFE så det är de som beslutar om 
ett företag uppfyller vissa specifika kriterier för att delta. Programtiden är fem år 
och efter det skall företaget visa att åtgärderna har blivit genomförda och resultatet 
följs upp av Energimyndigheten. Om företaget inte lyckas kan Energimyndigheten 
återkalla sitt beslut om godkänd deltagare i PFE och då kan Skatteverket begära 
återbetalning av energiskatten.  

Elanvändningen för de företag som antas uppnå kraven för att delta i PFE 
uppgick 2002 till 42 TWh, vilket är ungefär 75 % av all elförbrukning i industrin. 
Enligt SCB är drygt en fjärdedel av alla företag med över 200 anställda berättigade 
att delta i programmet.  

Programtiden är fem år och under de två första åren skall de utforska och 
analysera sin energianvändning. Detta görs för att företagen skall hitta åtgärder för 
att effektivisera energianvändningen. Kartläggningen sammanställs till en lista som 
skall innehålla åtgärder som är realistiska att hinna med under de kommande tre 
åren. Företagen skall även under de första två åren införa ett standardiserat, 
certifierat energiledningssystem. De ska dessutom få det som rutin att alltid välja 
energieffektiva produkter när elkrävande utrustning köps in. Likaså vid 
projektering skall det arbetas utifrån att spara energi, t ex genom att värdera hur 
olika konstruktionslösningar påverkar energianvändningen [4].  

117 företag deltar i PFE och 98 av dessa har deltagit ända från starten och har 
lämnat sin första redovisning. De övriga 19 företagen som deltar kommer inom 
kort att redovisa sina resultat, fram till 2009 kan företag ansluta sig till 
programmet. Företagen har hittat åtgärder motsvarande 1 TWh el-besparingar per 
år som kommer att genomföras. Med ett genomsnittligt elpris på 50 öre/kWh 
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innebär det en kostnadsbesparing på 500 miljoner kronor per år. Men det kanske 
viktigaste resultatet såhär långt är att företagen har fått igång en kontinuerlig 
process för energieffektivisering. Programmet borgar för att energifrågorna har en 
framskjuten plats både bland företagsledningen och bland personalen.  

Ungefär hälften av effektivisering finns inom produktionsprocessen och den 
andra hälften inom hjälpsystemen. Det är pumpar, fläktar och andra motordrifter 
som står för den största besparingen. Allmänt kan man säga att många insatser 
handlar om behovsstyrning, trimning och optimering. Även byte till mer 
energieffektiva produkter eller att en utrustning har funnits överflödig vid 
kartläggning är vanliga åtgärder. Uppdelat på branscher görs de största 
investeringarna inom massa- och pappersindustrin, följd av gruvor och 
malmförädlingsindustrin, plast- och kemiföretagen samt stål- och 
metallframställningsföretagen [5].  

3.2 Självbegränsande värmekablar 
Värmekablar används i stora och små industrier till att bibehålla temperatur i rör 

och behållare eller för som i detta aktuella fall hålla dem frostfria. De kan också 
användas för privatanvändning till bland annat golvvärme. Vid variationer i 
omgivningstemperaturen kompenseras det automatiskt av den självbegränsande 
kabeln och effekten anpassas efter aktuella förhållanden. Kabeln känner även av 
eventuella överlappningar och minskar då uteffekten.  

Värmekablarna har en yttermantel av fluorpolymer med en unik 
fiberkonstruktion som tillverkas av högtemperaturpolymerer. När röret är kallt drar 
kärnan ihop sig. Antalet elektriska banor genom det ledande kolet ökar och 
resistensen minskar. Det ökande strömflödet alstrar värme. I varma sektioner sker 
det omvända . Kärnan utvidgas och antalet elektriska banor minskar. I heta 
sektioner tar utvidgningen av kärnan nästan bort alla elektriska banor [6]. Några 
fabrikanter som bland annat tillverkar värmekabel är Raychem, Thorin & Thorin, 
Devi och Nexans. 

3.2.1 Elektrisk dimensionering 
En grupp kan bestå av flera avgreningar men summan av värmekabellängderna 

får inte överskrida maxlängd med tanke på säkringsstorleken. Eftersom kablarnas 
uteffekt och strömförbrukning förändras vid temperaturändring avgör 
strömförbrukningen säkringens storlek. Raychem kräver användning av en 30 mA 
jordfelsbrytare för maximal säkerhet och brandskydd. För att välja säkringsstorlek 
skall man fastställa lägsta inkopplingstemperatur och max kabellängd [6]. 
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4 Metod 

4.1 Temperatur 
INEOS har en egen temperaturmätning som skett lokalt på fabriken vilket gjort 

att statistiken är så verklig den kan bli. Temperaturen mäts normalt var tionde 
sekund och lagras. Ur databasen kan det sen väljas vid vilken tidpunkt 
temperaturen skall visas. Dock sträcker den sig inte flera år bakåt i tiden så endast 
två vintersäsonger (2006-2007  och 2007-2008) är granskade med mycket 
noggranna siffror som åskådliggörs i figur 1 samt figur 2. Där valdes det sen att 
visa ett medelvärde per timme under vinterhalvåret. 

4.2 Värmekabelskåp 
Undersökningen av värmekabelskåpet VKB14 har gjorts genom att studera 

datablad från tillverkaren Raychem och jämfört dessa med verkliga mätningar. En 
mätning gjordes vid +3°C och jämfördes med kablarnas karakteristik.  

Då sex kablar (av tolv) saknade uppgifter om längd, togs en kabel med känd 
längd och känd effekt för att få fram ett värde enligt ekvation 1.  

W/m = 
l

P
 (1) 

När man fått en effekt per meter kunde de okända längderna räknas ut med hjälp 
av samma ekvation. 

Ett antagande har gjorts, kabeln som låg på F43 (se bilaga C) har varit helt okänd 
så där antogs det att den var en 4XTV, eftersom det var den vanligaste sorten, och 
utifrån data från ekvation 1 och effektmätning för den kabeln räknades en längd ut 
enligt ekvation 2. Med hjälp av längderna uträknade med ekvation 2 har man 
kunnat få fram effekten vid olika intressanta temperaturer med hjälp av 
karakteristiken för kablarna. 4XTV räknades ut genom ekvation 3, 8XTV med 
hjälp av ekvation 4 och 3BTV genom ekvation 5 som har fåtts fram genom de 
olika databladen där x är temperatur och y är effekten per meter. 

Y4XTV = -0,075x4XTV +13,0  (3)  

Y8XTV = -0,133x8XTV +26,0 (4)  

Y3BTV = -0,260x3BTV +12,8 (5)  

Granskningen av värmekabelskåpet VKA14 var lite lättare då det endast fanns 
en kabel med okänd längd. Det gick dock inte att genomföra någon mätning på 
detta skåp då utetemperaturen hunnit bli för varm så effekterna på VKA14 är 
endast teoretiskt beräknade. Längden som antogs på den okända kabeln grundades 
på ett medelvärde av alla kablars längder. Det finns ett antal kablar av en gammal 
typ där och några sparade datablad men det löstes. Genom att ringa tillverkaren 
kunde nya blad ordnas fram. 4ATV räknades ut genom ekvation 6, 6STV med 
ekvation 7 och 8STV med hjälp av ekvation 8.  

y4ATV = -0,138x4ATV +14  (6)  
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y6STV = -0,150x6STV +18,5  (7)  

y8STV = -0,207x8STV +25,5 (8) 

4.3 Termostat 
Att hitta termostat visade sig vara ganska krångligt då det fanns så många olika 

användningsområden. Internet var dessutom bästa sökvägen, vilket innebar att det 
kom fram mycket information som inte var av intresse. På INEOS hade de många 
produktkataloger men flera av dessa hade några år på nacken. Först gjordes en 
granskning i katalogerna, för att sedan kunna hitta uppdaterad information på 
Internet. När sedan ett urval av termostater hittats kontaktades fabrikanterna för att 
få närmare information. 

För att få veta verkliga fakta om termostaterna som sitter i fabriken skrevs det 
först en notifikation och senare en arbetsorder för att koppla ihop den med 
temperaturdatabasen. Det gjorde det möjligt att kunna se vid vilka temperaturer 
termostaten verkligen gick till och från för att kunna undersöka den verkliga 
noggrannheten på den. Denna kopplades in 080428, vilket var en aning sent med 
tanke på temperaturen ute men det fungerade ändå. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Termostat 
Genom undersökning och jämförelse av olika termostater koms det fram till att 

det inte finns noggrannare termostater på marknaden än de som sitter i fabriken. 
Termostaten till VKB14 är dock fel vald då den endast tål temperaturer ner till -
10°C och en vinternatt kan det bli kallare än så. Tillverkaren kunde inte svara på 
vad som händer med termostaten då den blir utsatt för lägre temperaturer. Denna 
termostat hade dock även i oförstört läge en noggrannhet på 0-+6° vilket gjorde att 
den i värsta fall kan sätta igång värmning på upp mot +11°C då den är inställd på 
+5°C. Därav var övervakningen på denna termostat mycket avgörande.  

Termostaten till VKA14 har en noggrannhet på ±0,5°. Den är mycket gammal 
men tillverkaren menade att om den inte har blivit utsatt för felhantering så ska inte 
noggrannheten ha försämrats.  

5.2 Värmekabelskåpen 
En mätning har genomförts vid cirka +3°C och den ger en effekt på 22 170 W, 

men då fattades två kablar. Den beräknade effekten vid +3°C är 22 490 W 
inklusive alla kablar. Anledningen till att dessa resultat är så lika trots olika antal 
kablar beror på att den verkliga effekten per meter kabel är 14,60 och inte 12,78 
W/m som den borde vara enligt databladet för 4XTV. Denna vetskap gjorde att det 
räknades med motsvarande högre effekt för 8XTV vilket är 29,24 W/m när de 
okända längderna räknats ut (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Uträknade längder för kablarna tillhörande VKB14. 

Grupp Längd [m] 
F34 195* 
F37 324 
F40 86 
F41 125 
F42 130 
F43 128 
F44 18 
F45 27 
F46 50 

F47 
2 värmeplattor á 
200 W 

F48 49 
F55 93 

* Då det var avbrott på denna kabel vid mätningen är den troligen längre. 
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Med hjälp av temperaturstatistiken i figur 1 och figur 2 (observera att skalorna är 
olika) och ett medelvärde av antal timmar under en viss temperatur över de två 
vintersäsongerna har effektåtgången för VKA14 och VKB14 räknats ut (se tabell 2 
resp. 3).  

Tabell 2. Genomsnittlig energiåtgång per år för VKA14. 

Grader [°C] Energi [kWh] 
 0,5 14 409,9 
1,5 21 032,0 
2,5 28 520,1 
3,5 35 975,9 
4,5 45 553,8 
5 51 224,2 

5,5 57 795,7 
 11 125 316,0 

 
 

Tabell 3. Genomsnittlig energiåtgång per år för VKB14. 

Grader [°C] Energi [kWh] 
 0,5 10 087,0 
1,5 14 794,1 
2,5 20 252,8 
3,5 25 740,8 
4,5 32 840,5 
5 37 029,9 

5,5 42 005,5 
11 92 707,2 

 
Det har visat sig att effekten på VKB14 inte stämmer överrens med den 

uppmätta vid +3°C vilket kan bero på flera olika saker, t ex att spänningen inte 
ligger på precis 230 V, att temperaturen inte har varit exakt +3°C eller 
onoggrannhet i termostaten. 

Då det uppmätta värdet är högre än det enligt databladen för kablarna så har inga 
effekter överdrivits, snarare tvärt om. 
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Figur 1. Antal timmar under vissa temperaturer enligt INEOS’ mätning, säsong ett. 
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Figur 2. Antal timmar under vissa temperaturer enligt INEOS’ mätning, säsong två. 

Genom mätningen av när kontaktorn slår till i VKB14 har det utlästs att detta 
skåp ligger till 38 % (se tabell 2 resp. 3 och bilaga B) av tiden när temperaturen i 
intervallet är så hög att det inte borde vara till alls. Om man utgår från att skåpet 
gör av med 20 000 W när det är igång i onödan, ger detta att det förbrukar 1,3 
gånger mer energi per år än vad som behövs vid en temperaturinställning på +5°C 
(se tabell 2 och 3). 

5.3 Besparingsmöjligheter 
Om temperaturinställningen sänktes till +3°C skulle man spara 650 timmar per 

år, vilket är nästan 35 000 kWh. Omräknat i pengar ger det drygt 17 000 kronor, 
räknat utifrån ett elpris på 50 öre/kWh, för de två undersökta värmekabelskåpen. 
Om temperaturinställningen istället sänks till +1°C sparar man 1130 timmar och 
närapå 60 000 kWh vilket blir nästan 30 000 kronor per år. 

Bara genom att byta termostat på VKB14 eller låta termostaten som idag driver 
VKA14 sköta båda skåpen kan man spara 43 350 - 52 520 kWh (varierar eftersom 

termostaten har en noggrannhet på ±0,5°). Detta ger 21 680 - 26 260 kronor i 
besparing per år. 
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6 Diskussion 
Om termostaten för värmekabelskåpen behöver stå på +5°C är också något att 

fundera på. Som sett i min undersökning ger en temperatursänkning minskade 
kostnader. I sammanhanget är det visserligen en liten summa att spara per år men 
besparingen växer på lång sikt. Med tanke på att åtgärden är så liten finns det 
egentligen ingen anledning att inte sänka temperaturen. Med tanke på att 
termostaten sitter i skuggan så skulle man utan problem kunna sänka till +3°C, när 
det är +5°C i skuggan är det ganska långt ifrån frost. Om det fungerar att sänka till 
+1°C har jag ingen uppfattning om då innehållet i rören som frostskyddas varierar. 



En energiutredning av värmekabel för frostskydd 
 

  11 

7 Slutsats 
Till slut kan det sägas att INEOS hade rätt som misstänkte att deras värmekablar 

förbrukar mer energi än vad som behövs. Summorna som kan sparas är i 
sammanhanget inte särskilt stora men de kräver samtidigt inte några speciella 
investeringar heller. Hur mycket som går att spara in beror på hur mycket INEOS 
vågar sänka temperaturen, då den fungerande termostaten på VKA14 har en 
noggrannhet på ±0,5° kan man sätta den på +1°C utan att komma under noll. Det 
beror som sagt på hur mycket man vågar lita på att termostaten fungerar så väl som 
tillverkaren säger.  

7.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Det rekommenderas att man sänker temperaturen till +3°C eftersom de då går att 

göra besparingar genom att bara skruva ner termostaten. Vilket i stort sett blir en 
gratis investering. Det skulle även vara intressant att undersöka när VKA14 går till 
och från då termostaten är gammal. Men det är möjligt att det kostar mer än det 
smakar.  
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A. Resultat utifrån statistik 
Kontaktorn ligger till 12 445 minuter på 23 dagar (33 120 minuter) vilket ger en 

procentsats på 38 % enligt: 

12445 / 33120 = 0,37576 = 38 % 

 

Temperaturen är på ett år 6 590 timmar över +5°C, kontaktorn skall då egentligen 
vara från men är alltså till 38 % av tiden. Detta ger att VKB14 förbrukar 20 000 W 2476 
timmar i onödan och det blir 49 524,5 kWh enligt: 

2476 * 20 000 = 49 524,5 kWh 

Den teoretiska förbrukningen vid +5°C är 37 030 kWh vilket ger att VKB14 
förbrukar 1,3 gånger mer än vad det borde göra enligt: 

49 524,5 /  37030 = 1,337 
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B. Termostaten 

Går till Går ifrån Antal 
minuter  

Datum Tid Temp. Datum Tid Temp.  
1/5 03:45 11,5° 3/5 17:10 13,7° 3685 
3/5 22:00 10,6° 5/5 12:00 16,4° 2280 
5/5 23:30 10° 6/5 11:00 19° 690 
6/5 23:45 10° 7/5 11:00 19,6° 675 
8/5 00:20 10,4° 8/5 11:20 18,8° 660 
9/5 00:40 10,4° 9/5 09:20 22,4° 520 
10/5 03:30 10,3° 10/5 08:40 23° 310 
12/5 22:00 10° 13/5 17:00 15,3° 1140 
13/5 22:15 10,8° 14/5 16:10 17° 1085 
15/5 00:05 11,6° 15/5 11:15 19,3° 670 
15/5 23:50 10,7° 16/5 12:00 17,8° 730 
16/5 22:35 12°   °  
  °   °  

Tabell 1. Tider och temperaturer när termostaten går till och ifrån.
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C. Del av kretsschema för VKB14 

 
Figur 1. Del av kretsschemat för värmekabelskåp VKB14. 

Figur 2. Del av kretsschemat för värmekabelskåp VKB14. 
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Figur 3. Del av kretsschemat för värmekabelskåp VKB14. 

 
Figur 4. Del av kretsschemat för värmekabelskåp VKB14. 


