Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Hej kära kunder, nu är vinterkylan snart över och
det är dags se fram mot en lång varm sommar.
Den första riktigt kalla vintern på flera år innebar
stora problem för många husägare. Vi har aldrig
haft så många akuta serviceutryckningar till hus
med värmepumpar. Glöm inte att boka service.
Rekordvarma somrar är något vi troligen kommer
att få leva med i framtiden pga klimatförändringar.
Ni som har bergvärme installerat kan relativt
enkelt även få kyla i huset. Kontakta oss.
Just nu är vi lite extra stolta över att vara
ansvariga för Mälarregionens största
bergvärmeprojekt, Strömsholms djursjukhus.
Vi planerar att skicka ut viktig information, bra
tips och erbjudanden via epost två gånger om
året. Vill du inte ha mejl från oss kan du
avregistrera dig i slutet av mejlet. // Magnus
Lindberg, VD.

Regelbunden service är en investering
Din värmepump är en VIKTIG maskin i hemmet. Det är avgörande att allting
fungerar som det ska för att uppvärmningen av ditt hus ska vara på topp. Därför
rekommenderar vi att du investerar i en service vartannat eller var tredje år för att
säkerställa driften. Servicen kan se lite olika ut beroende på vilken typ av maskin
som är installerad. Vi erbjuder en funktionskontroll på frånlufts, luft/luft, berg och
luft/vattenvärmepumpar.

En service kostar 1.950 kr och innebär att vi genomför:
• Funktionskontroll och justering av flöde och nivå köldbärar och
värmebärarkretsen
• Funktionskontroll av smutsfilter. Rengöring vid behov
• Byte av luftfilter (gäller frånluftssystem)
• Kontroll av panntrycket. Avluftning/ påfyllning vid behov
• Kontroll av tryck i expansionskärl
• Funktionskontroll av cirkulationspump
• Funktionskontroll av säkerhetsventiler
• Funktionskontroll av shuntventil/ växelventil/ motor
• Kontroll av värmepumpens driftläge och inställningar
• Funktionskontroll av kondensvattentråg och galler på utomhusmodeller
• Rengöring av kondensavlopp/ spillkopp
• Kontroll av eventuella avvikelser i form av läckage och onormalt ljud
• Kontroll av larmlogg

• Funktionskontroll av samtliga givare
Mindre brister som upptäcks, åtgärdas i samband med besöket. Eventuella
kostnader för reservdelar tillkommer.

Klicka här och boka service

Tips 1: Serviceteknikern installerar
Du som har en bergvärmepump installerad kan ganska enkelt få lite kyla till ditt hus
via borrhålet. Det du behöver är en fläktkonvektor och en extra cirkulationspump
och naturligtvis lite rör!
Kontakta oss för ett kostnadsförslag  klicka här.

Tips 2: Gördetsjälv
Glöm inte att titta till avloppet på din frånluftsvärmepump. Det samlas damm som
gör att vattnet inte rinner undan vilket kan orsaka onödiga larm och i värsta fall
orsaka en vattenskada om vattnet kommer ut på fel ställe.

Tips 3: Serviceteknikern installerar
Nya moderna värmepumpar är känsligare för smuts som finns i värmesystemet. Nu
finns det ett magnetfilter som drar åt sig smuts och skyddar därmed värmepumpen.
Vi kan hjälpa till med att montera filtret i ditt värmesystem.
Kontakta oss för ett kostnadsförslag  klicka här.

Strömsholms djursjukhus

Med 52 borrhål och 9 Bergvärmepumpar från NIBE genomför vi en av regionens
största bergvärmeinstallationer vid Evidensias stora djursjukhus Strömsholm,
mellan Västerås och Köping. Projektet innebär bl.a en minskning med 260 ton
CO2utsläpp per år, då tidigare oljeförbrukning, på 78 kubikmeter, försvinner helt
och en preliminär energibesparing på 1 300 MWh/år.
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