Standardmontering
Luft/luft varmepumpe
En standardmontering af varmepumpe indeholder:

• Vi gennemgår hvor inde- og udedelen skal monteres med max. 4 meter rørføring imellem de to dele
• Du sørger for, at der er plads til at vi kan montere varmepumpen på det aftalte sted
• Vi monterer udedelen på konsolben, min. 20 cm. og max. 2 meter over jorden til overkant af varmepumpe
(konsolben = eksisterende vp-ben), samt min. 15 cm. fra væg - underlaget skal være fast, stabilt og plant
• Vi borer hul i ydervæg (træ/mursten) og trækker kabler/rør mellem inde- og udedel - maks. 50 cm vægtykkelse
• På synlige føringsveje bruger vi kabelkanaler til føringsvej, max. 4 meter (knækket hvid ~ RAL 1013).
• Vi monterer varmepumpen inkl. 1 kabelkanal fitting (Flere kan tilkøbes)

• Vi tilslutter til eksisterende 230V forsyning fra nærmeste stikkontakt med jord *1
- der skal altså være en eksisterende 230V forsyning (med jord) på stedet
• Vacuumering af installationen
• Tæthedsprøvning
• Vi sætter anlægget i drift og afprøver det. Er 230V forsyningen ikke på plads, tilslutter vi ved midlertidig forlængerkabel

Der tages forbehold for trykfejl. Denne PDF må ikke gengives hverken helt eller delvist, med mindre NovaSolar har givret udtrykkelig tilladelse dertil

• Gennemgang af fjernbetjening og instruktion i brug af anlægget samt vedligeholdelse *2
• Kondensafledningen fra indedelen, føres med ud til udedel og drypper på jorden, det er ikke inkluderet at den er ført til afløb- indedel skal

Dette er IKKE med i en standardmontering af varmepumpe:

• Vi trækker ikke kabler/rør i hul væg, skunke eller på loft
• Etablering af jordspyd, hvis der ikke er jord i el-installationen (Tilkøb)
• OBS. Garanti bortfalder, hvis der ikke er jord i el-installationen
• Der er ikke ekstraudstyr på varmepumpen som f.eks. en kondenspumpe, drypbakke, varmelegeme (Tilkøb)
• Installationsarbejde ud over en standardinstallation (Tilkøb)
• Vores montør kan lave en aftale med dig på stedet
• Gennemføring i beton og granit
• Boring i jernarmeret væg o.l.
• Evt malerarbejde samt rengøring og efterreparationer
• Vægbeslag samt fødder til udedel er ikke med i standard (Tilkøb)
Er der ikke købt fødder og/eller vægbeslag ved bestilling, kan disse tilkøbes hos montøren
• Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren
• Bortskaffelse af affald, som paller og indpakning (Tilkøb)
• Er der eksisterende varmepumpe, skal denne tømmes og demonteres (Tilkøb)
• Montering af varmepumpeskjuler / trædække (Tilkøb)
• Montering af AirPatrol (Tilkøb)
• Skal udedel monteres højere end indedel, skal der muligvis bruges en kondenspumpe, for at anlægget kan komme af med kondensvand
ved brug af kølefunktion (Tilkøb)
• Tætning af gennemføringshul mellem inde- og udedel

Bemærk:

Er der oplyst fejlagtige oplysninger, således arbejdet har et andet omfang end forventet, vil der blive prisforøgelse på
kr. 1.000,- til kr. 2.000,-. Efter kunden har anvist placering af varmepumpen, kan der efterfølgende ikke reklameres herom.
Forgæves kørsel: kr. 1.500,-.
Pris på serviceaftale og standardmontering dækker Jylland, Fyn, Sjælland og brofaste øer. For ikke brofaste øer, merpris kr. 2.000,-.

Generelt om tilskud på varmepumper:

Der gives håndværkerfradrag på luft til luft varmepumper i henhold til boligjobordningen.
I henhold til dansk lovgivning skal varmepumper monteres af certificerede kølemontører samt autoriseret firma, og det er et
krav for at bibeholde reklamationsretten, samt garanti over produktet.
Der kan opnås energisparetilskud for luft til luft varmepumper. Ved at overdrage indberetningsretten for den opnåede energibesparelse til et Forsyningsselskab,
kan du opnå et tilskud på op til ca. kr. 4.600,-. Tilskuddet afhænger af hvilken boligform varmepumpen skal bruges i. Det eneste der kræves
for at få tilskud er, at du udfylder et skema som du kan finde her: https://www.novasolar-webshop.dk/soeg-energitilskud/
Energitilskuddet skal søges inden køb af varmepumpe og før arbejdet iværksættes.

*1 Der skal være, eller kunden skal etablere en 230V stikkontakt max. en meter fra indedelen eller udedelen (det kan variere fra model til model, hvor

forsyningen skal på). Kontakten / gruppen skal kunne klare den effekt, varmepumpen bruger, og der skal være jordbeskyttelse på stikkontakten. Afbryder
skal monteres, hvis konkrete forhold tilskriver sådan og er ikke inkluderet i standardmontagen.
For at undgå evt. resonans, er det en fordel ikke at montere yderdelen på mur eller trævæg.
Et eventuelt fundament etableres af kunden i Leca- eller fundamentblokke. Ønsker du et færdigt fundament, beslag med vibrationsdæmpere eller
stativ, kan dette tilkøbes af montør. Montør laver ikke forsyningsstrøm til anlægget. Er der ikke forberedt forsyningsstrøm til anlægget inden det monteres,
tester og indregulerer montør med forlængerledning.

*2 Er kunden ikke hjemme ved færdig installation, gives vejledning over telefon.
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