Energi & Teknik

Total-installation luft / vand indeholder følgende
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sydhavnsvej 35

4400 Kalundborg

Hovedgaden 32

4270 Høng

Bogensevej 11

4200 Slagelse

Telefon 5884 1400

eilandenergi.dk

Kørsel til kunden.
Opsætning af inde- og udedel, udedel monteres på jord / fliser eller afrettet
underlag.
Aftapning af vand på centralvarmeanlæg.
Demontering og bortskaffelse af den eksisterende anlæg.
VVS-installation, komplet tilslutning til eksisterende varmeinstallation og
vandinstallation. Max 2 meter mellem tank og varmesystem.
Påfyldning af vand på centralvarmeanlæg.
1 x Etablering af gennemføring - I trækonstruktion og i teglsten max. 30 cm.
Opsætning af installationskanal.
Trækning af kobberrør, mellemledning. Max 5 meter.
Afkortning af kobberrør og elledninger.
Tæthedsprøvning med nitrogen.
Evakuering af installationen.
Opstart af varmepumpen samt indregulering til varmeinstallationen.

Der skal ved ankomst være ryddet ved indedel / udedels placering.
Montagehøjde for udedel max. 0,5 meter over terræn.
Prisen er kun gældende for brofaste øer. Er du tvivl, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.
Prisen er kun gældende ved samtidigt køb af pumpe.

•

Total-installation luft / vand varmepumpe.

Kr. 27.995,00

Alle priser er inkl. moms.

VARMEPUMPER • SOLCELLER • VENTILATION • ENERGI OPTIMERING
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Standard installation luft / vand indeholder IKKE følgende:
Alle disse punkter er derfor tillæg.
•

Der føres ikke kabler/rør i vægge, skunke eller på loft.

•

Etablering af jordspyd, hvis der ikke er jord i eksisterende elinstallation.
(VIGTIG!!! Garanti bortfalder, hvis der ikke er jord i elinstallationen)

•

Ekstraudstyr til varmepumpen som f.eks. kondenspumpe, drypbakke, varmelegeme er
tilkøb.

•

Wi-Fi styring tilsluttes men opsættes IKKE – hertil tillægspris.

•

Gennemføring i beton, granit samt jernarmeret væg.

•

Evt. efter reparation, malerarbejde og rengøring efter montage.
Vores montør kan lave en aftale med dig på stedet
Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til
gene for montøren
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