Energi & Teknik

Standard installation indeholder følgende
elementer:

•
•
•

Sydhavnsvej 35

4400 Kalundborg

Hovedgaden 32

4270 Høng

Bogensevej 11

4200 Slagelse

Telefon 5884 1400

•

Kørsel til kunden.

•

Arbejdet udføres i stueplan. ( tillæg for 1 sal.)

•

Opsætning af inde- og udedel, udedel monteres på jord / fliser eller afrettet underlag.

eilandenergi.dk

Alternativt kan der tilkøbes jord / væg stativ, til installationstilbehør.
•

1 x Etablering af gennemføring - I trækonstruktion og i teglsten max. 20 cm.

•

Opsætning af installationskanal.

•

Trækning af kobberrør, mellemledning. Max 3 meter.

•

Afkortning af montage en kobberrør og el-ledninger.

•

Tilslutning til eksisterende jordet stikkontakt eller sikkerhedsafbryder, max 1 meter.

•

Tæthedsprøvning med nitrogen.

•

Vacumering af installationen.

•

Idriftsætning af anlæg samt instruktion.

•

Indeholder følgende materialer:
o

3 meter isoleret dobbelt kølerør

o

3 meter mellemkabel

o

1 meter tilslutningsledning

o

3 meter kanal

o

3 meter drænslange

Der skal ved ankomst være ryddet ved indedel / udedels placering.
Montagehøjde for udedel max. 0,5 meter over terræn. Indedel max. 2,5 meter til overkant.
Prisen er kun gældende for brofaste øer.
Er du i tvivl, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.
Prisen er kun gældende ved samtidig køb af pumpe.
Tilslutning til eks. el installation max 1 meter kabel føring, nb ! krav om effektiv jordelektrode.
I nogle tilfælde skal der udføres særskilt el installation for varmepumpen, forhør dig hos Eiland.

Standard montering af luft/luft varmepumpe kr. 3.995,00 inkl. moms
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Installationstilbehør.
•

Vægstativ

Kr.

495,00

•

Montagefødder for udedel.

Kr.

495,00

•

Jordstativ.

Kr.

575,00

•

Vibrationsdæmper, 4 stk. til brug på vægstativ / jordstativ.

Kr.

250,00

•

Vibrationsfødder, 4 stk. bruges til træterrasser mm.

Kr.

425,00

•

Demontering og miljøbehandling af eks. varmepumpe.

Kr. 1.000,00

•

Overdækning for udedel, excl. montering.

Kr. 2.495,00

•

Climatech sms styring, nb ! prisen er ikke inkl. sms kort.

Kr. 2.000,00

•

Smart-Cloud wifi-styring. Styr din varmepumpe på farten.

Kr. 2.000,00

•

Etablering af jordelektrode.

Kr. 1.000,00

•

Forgæves kørsel.

Kr. 1.000,00

•

Ekstra installations meter imellem indedel / udedel, pr. meter.

Kr.

495,00

(Overstående er optil i alt 7 meter, herefter er der tillæg på efterfyldning af kølemiddel på
kr. 200,00 pr. meter.)

•

Ekstra gennemføring i væg.

Kr.

300,00

•

Installation udføres på 1. sal.

Kr.

995,00

•

Gennemføring i Beton el. lign.

Forhør om pris.

•

Ekstra el installation for varmepumpe, inkl. sikrings gruppe.

Forhør om pris.

Alle priser er inkl. moms.
Alle overstående priser er gældende ved samtidig udførelse af standard montagen.
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Lovpligtigt årligt service eftersyn på luft/luft varmepumper.
Eftersyn af din varmepumpe kan spare dig penge.
Eiland energi er din ekspert i service og vedligeholdelse af varmepumpanlæg på hele
Sjælland.
Med et årligt serviceeftersyn forlænger du dit varmesystems levetid. Du sikrer også at den
fungerer optimalt og ikke spilder energi.
Det gør vi, når vi foretager service:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sørger for at anlægget fungerer effektivt
Tjekker indstillingerne
Kontrol af integritet af komponenter
Kontrol af rørinstallation.
Køling og ophedning af systemet måles på selv kølekredsen.
Funktionsafprøvning af kompressor.
Kontrol af fordamper og kondensator – Både på inde og udedel.
Tæthedskontrol mm.
Rensning af filtre.
Rengøring og indedel / udedel.

Lovpligtigt eftersyn.

Eftersyn af varmepumper er ikke bare en god idé, det er også lovpligtigt, ydermere
opretholder du garantien på varmepumpen.
Varmepumper der indeholder mere end et kilo kølemiddel skal have service årligt.
Varmepumper med mindre end et kilo kølemiddel skal synes hver andet år.
Du vil kunne se, hvor meget kølevæske din varmepumpe indeholder på et klistermærke på
pumpen eller i databladet for varmepumpen.

•

Standard Service eftersyn luft/luft varmepumpe.
Alle priser er inkl. moms.

Kr. 1145,00
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