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Leverandørens vilkår for montering og installering 

I standard installasjon er følgende inkludert: 

- Inntil 4 meter rørstrekk. 

- Hulltaking i trevegg (maksimal veggtykkelse 30 cm). 

- Innedel montert på innsiden av yttervegg. Maksimal høyde 2,5 m. 

- Utedel montert på vertikal betongmur, høyt nok over bakkenivå i forhold til locale 

snøforhold. Mellom 0,3 til 1,2 m over bakken. 

- Hull for gjennomføring i trevegg. 

- 3 meter nettledning. 

- 4 meter kabel mellom inne og utedel. 

- 4 meter kjølemedierør, 4 meter drensrør. 

- 4 meter plastkanal (inklusive bend ol). 

- 4 stk vibrasjonsdempere. 

- 1 stk veggfeste. 

- Enkel demonstrasjon av maskin for kunde. 

- En tur til kunde for å montere, kjøredistanse fra forhandler/montørens forretningsadresse 

til kunde - maksimalt 25 km (50 km tur/retur) 

 

Ikke inkludert i standard montasje: 

- Elektrisk installasjon inngår ikke i standard installasjon og du må selv bestille elektriker. Du 

må sørge for å ha jordet strømtilførsel til nettledningen på utedelen innenfor 2 m fra strøm 

tilkoblingspunkt. 

- Oppsett/tilkopling av Wifi i nettverket er ikke inkludert. 

- Boring gjennom lettmur eller kjerneboring. 

- Lift eller stillas for montering over arbeidshøyde 

 

 

Når kan jeg ha behov for tillegg? 

Standard installasjon vil dekke manges behov, men noen trenger litt i tillegg. Tillegg til standard installasjon 

avtales og faktureres direkte av montøren. Tenk igjennom plassering av både innedel og utedel. Hvis 

avstanden er lang mellom dem kan det bli behov for ekstra rør. Hvis utedelen plasseres høyt opp på fasaden 

kan bruk av stillas komme i tillegg. Innedelen må være plassert over utedelen, ellers kan det bli behov for 

drenspumpe for å fjerne kondensvann. Drenspumpe vil da komme i tillegg. Hvilken type vegg skal hull 

gjennomføring gjøres i? Det kan bli tillegg for gjennomføring i tykk vegg eller vegg av annet material enn tre. 
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Erfaringsmessig kan noe av dette komme i tillegg: 

- Nedmontering og fjerning av gammel varmepumpe. 

- Rør utover 4 meter 

- Etterfylling av kjølemedium 

- Varmepumpehus eller tak 

- Konsoll lav mur 

- Markstativ 

- Servicebil, km og kjøring utover 20 kilometer 

- Timerate for arbeid utover standard montering 

- Tillegg for boring i leca/mur/tegl eller tykk, vanskelig, hard mur som fører til merarbeid. 

- Kjerneboring avhengig av veggens beskaffenhet og tykkelse, eventuelt faktureres faktiske 

kostnader ved bruk innleid av firma. 
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