Trygg och prisvärd installation

Luft/vattenvärmepump
Art.nr: 416-120, 416-121

Luft/vattenvärmepump 6 kW 416-120

Luft/vattenvärmepump All-in-one 13,5 kW 416-121

Gör så här
1. KÖP DIN ANSLUT LUFT/VATTENVÄRMEPUMP

ansluts på radiatorkretsens returledning eller mot
pannans volym, vilket gör installationen mycket
kostnadseffektiv.

2. VÄLJ EVENTUELLT TILLVAL
Markstativ eller väggkonsol
Om man önskar montera utomhusdelen på markstativ (rekommenderas vid yttervägg av trä) köps detta
likaså i Julavaruhuset och du som kund monterar
själv stativet på vald plats före installationstillfället.
Alternativt kan markstativ köpas i samband med
installationstillfället mot tillkommande kostnad enligt
Hefos prislista.
Typ av anslutningar
Erbjudandet om standardinstallation av värmepump 416-120 utgörs av anslutning (dockning) av
värmepump mot en befintlig toppmatad panna som
kan stötta värmepumpen vid behov. Värmepumpen

Erbjudandet om standardinstallation av värmepump
416-121 utgörs av att existerande panna kopplas
bort från befintligt system. Alternativt behålls intakt
på serie på den befintliga radiatorkretsen efter
värmepumpsmodulen (som reservkapacitet för
husuppvärmning).
3. GÖR EN INTRESSEANMÄLAN PÅ WWW.HEFOS.SE
För intresseanmälan och fullständiga villkor för
standardinstallation besök www.hefos.se.

För fullständig prislista, mer information om vad som ingår i installationen,
samt villkor och förutsättningar för leverans av tjänsten, besök hefos.se.

Det här ingår i standardinstallationen
Montering av inomhusdel och styrpanel i pannrummet.
Montering av utomhusdel på väggkonsol på yttervägg
till pannrummet (max 1,5 m ovan mark) alternativt på
markstativ förberett av kunden.
Håltagning i lättvägg till pannrummet samt genomföring
och tätning. För övriga väggtyper tillkommer extra kostnad.

Resa ingår upp till 50 km enkel väg i förhållande till
närmsta Julavaruhus (överskjutande resväg debiteras
enligt Hefos standardprislista, se www.hefos.se).
Driftsättning av anläggning samt grundläggande
genomgång av systemet med kund.

Ingår vid installation av 416-120

Ingår vid installation av 416-121

99 Anslutning av värmepumpen (på serie) eller direkt
mot pannans volym med upp till max 5 meters
rördragningmellan värmepumpens inomhusdel och
värmeledning.

99 Anslutning av All-in-one mot befintligt värmesystem.
Befintlig panna kopplas bort från befintligt system,
alternativt behålls intakt på serie på den befintliga
radiatorkretsen efter värmepumpsmodulen (som
reservkapacitet för husuppvärmning), beroende på
kundens val.

99 Monteringsmaterial för anslutning av värmepump
till värmesystem så som flexibla slangar,
avstängningsventiler, samt avluftare.

99 5 m rördragning och rörmaterial för anslutning av
ledningar för värme och tappvatten.
99 VVS komponenter och monteringsmaterial för
anslutning av värmepump med tank till befintligt
vattenburet värmesystem, så som blandventil,
filterball, flexibla slangar, avstängningsventiler,
för fackmannamässig anslutning.
99 Värmepump samt eltillskott ansluts mot befintlig
400V/16A allpolig säkerhetsbrytare
Specifikation för inkluderade komponenter i
standardinstallation
99 Blandventil (ställbar 25-60 grader)
99 Kopparrör för rörinstallation enligt avgränsningar ovan,
avstängningsventiler, filterball, flexibla slangar och
övrigt VVS material för fackmannamässig anslutning av
tank med värmepump mot befintligt system för värme
och tappvatten.

Notera att följande grundläggande förutsättningar skall vara uppfyllda:
Befintlig anläggning skall vara i skick som medger anslutning av värmepump
med en normal returtemperatur (från radiatorer) på värmekretsen som inte
överstiger 45 grader. I det fall kunden förbereder montage av markstativ
ansvarar kunden för att monteringskitets längd är tillräcklig för att förbinda
utom- och inomhusdel (som ska placeras i anslutning till befintlig panna).
Kunden ombesörjer för att anslutningspunkter på returkretsen är fria från
asbesthaltig isolering.

Kunden ser även till att det:
• vid installation av 416-120 finns framdraget 1 st. 10 A (trög) eluttag vid anslutningspunkten
• vid installation av 416-121 finns framdraget 1 st. 400V/16A allpolig säkerhetsbrytare vid
anslutningspunkten
Jordfelsbrytare ska till båda värmepumparna vara tillgänglig i anslutning till befintlig
panna. Tilläggsarbeten för andra typer av installationsbehov utförs av Hefos löpande
mot avtalat tim- och materialpris. För standardinstallationens fullständiga villkor
besök www.hefos.se.

