DE TO MODELLER

Hvad er forskellen på
Model A+ og B?
Vil I have fjernvarme, og er der tale om en
større ejendom, så kan I vælge mellem
Model A+ eller Model B. Her på arket,
kan I se forskellen på de to modeller.

Model A+
Er den nemme løsning for større kunder. Vi
installerer en fjernvarmecentral med veksler
og varmtvandsbeholdere og slutter det til
jeres eksisterende rørinstallationer. Vi vedligeholder fjernvarmecentralen og udskifter
den, når den om mange år er udtjent. I kan
kontakte os døgnet rundt, og vi holder øje
med, om anlægget kører optimalt vha. fjernaflæsninger. Alt sammen som en del af
fjernvarmeaftalen, hvor I betaler et tillæg for
Model A+ via varmeopkrævningen.
Model B

Model B

Model A+

Vil I hellere stå for det hele selv, skal I vælge Model B. Vi fører fjernvarmerør frem til ejendommen og
ind gennem ydermuren og afslutter med ventiler. I sørger selv for installation af fjernvarmecentralen
og at få udført alle nødvendige installationer af et VVS-firma. I indhenter selv tilbud og betaler selv for
arbejdet*. I sørger også selv for al fremtidig vedligeholdelse og udskiftning af fjernvarmeanlægget.

Kontakt
Vi er klar til at hjælpe med en beregning af jeres forventede fjernvarmepris, og hvad det betyder, om I
vælger Model A+ eller Model B. Ring eller skriv til os for nærmere information.
I kan finde fjernvarmepriserne og alt det med småt på vores hjemmeside.

* Den præcise udgift til installation og vedligehold fastsættes af din VVS-installatør.
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Det skal der ske
Hvis I skifter fra Model B til Model A+

1

Har I fjernvarme i dag og overgår til Model A+, gennemgår vi jeres anlæg før overtagelsen. Når vi har overtaget anlægget, skifter vi de dele, der eventuelt forhindrer
anlægget i at køre optimalt og rådgiver jer generelt om anlæggets drift.* Vi rådgiver
også om muligheden for at mindske returtemperaturen.

Hvis I er en ny fjernvarmekunde

1

Vi graver en rende fra vejen og frem til ydermuren på ejendommen og lægger en
stikledning med fjernvarme. Vi dækker renden pænt til igen, lægger fliser og sten
tilbage på plads og sår nyt græs.

2

Vi fører fjernvarmerørene ind gemmem ydermuren og monterer ventiler på indersiden af muren.

3

Jeres gamle gas- eller oliefyr med tilhørende varmtvandsbeholder tager vi ned og kører væk. Alle installationer fra fyrrummet og videre ud i ejendommen ændrer vi ikke.

4

Vi leverer den nye varmecentral, sætter den op og kobler den til husets eksisterende
centralvarmesystem (radiator, gulvvarmeanlæg, varme haner og tilhørende rør).

5

Vi syner de nye installationer og sætter en måler op, som registrerer jeres forbrug af
fjernvarme.

Læs mere om jeres muligheder for installation og udførelse på vores hjemmeside under
”Spørgsmål og fakta” « ”Det med småt”. Det er især ”Specifikation for standardinstallation” og
vores leveringsbestemmelser, der fortæller om installation.
*I nogle tilfælde skal I selv foretage ændringer, før vi overtager fjernvarmeanlægget.
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