Installation poolvärmepump
Svenskt klimat kräver hög kvalitet på poolvärmepumpen. Vi erbjuder endast poolvärmepumpar utvecklade
av svenska poolvärmeexperter och anpassade för svenskt klimat. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en
kunnig installatör vid installation av din poolvärmepump, för att få ut bästa möjliga resultat av din investering.
Vi installerar olika poolvärmepumpar i stora delar av Sverige och vi är måna om att våra kunder ska vara
nöjda med sitt köp. Därför har vi valt ut installatörer som är professionella och gör fina arbeten. Alla våra
samarbetspartners är eI-certifierade!

Viktig information

Vad ingår?

Installatören använder sig utav ett lim som ska härda
i 24 timmar. Kund startar själv upp anläggningen
efter 24 timmar och finjusterar därefter bypass för
optimal drift.

Här framgår vilka krav som ställs, och vad våra
installatörer ska genomföra vid installation.
Allt material ingår i installationskostnaden. Enkelt,
smidigt och prisvärt!

Att tänka på
•
•

Uppstart och driftkontroll måste göras av
kund cirka ett dygn efter installationen.
Utomhusdelen placeras på medköpt stativ
eller på mark. Högst 30 cm.

Lilla eller stora elpaketet som tillval
Till installationen kan du välja att köpa till något av
våra elpaket. Då slipper du tänka på att anlita en
utomstående elektriker.
Kontakta oss om du har några funderingar!

Vad ingår i installationen?
Arbete

Ingår

Information

Ja

2 st. 60 x 300 mm

Håltagning (trä, gips)
Håltagning (Betong, tegel, puts, eternit)

Nej

Tätning av vägg

Ja

Montering av by-pass

Ja

Demontering

Ja

Bortforsling

Nej

Elinstallation

Nej

Klamring av elkabel

Nej

Montering av tillbehör (värmepumpstak, fjärrstyning)

Nej

Grovstädning

Befintlig värmepump demonteras

Jordat uttag behöver finnas i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen för
testkörning via stickpropp

Ja

Bortforsling av emballage

Nej

Driftkontroll av värmepump

Nej

Instruktion om handhavande

Material

Överrenskommelse med installatör alt. håltagningsfirma

Ja

Ingår

Plaströr/slang
Rörvinkel
Stickpropp för provkörning
Klammer för uppfästning

Ja

Uppstart och driftkontroll måste göras av kund cirka ett dygn efter installation
Instruktion om handhavande kräver att boende är på plats vid
installationstillfällets färdigställande

Information
6 / 3 m / parameter.
50, 38, 32 mm.

6 st
Ja

1 st. 2,5 m.

8 st

Förutsättningar för installation
AC:n
ska finnas på plats vid installationstillfället
Förutsättningar

Information

Kund har mottagit värmepumpen och placerat den där den skall installeras
Det finns ett befintligt sandfilter med avstängningsventiler
Vid montage direkt mot pool, säkerställt att det inte blir bakfall under installationen
Det finns en ny by-pass koppling på plats när installatören anläder
Installatören ska kunna nå platsen i egen bil

a Förberedelser för kund

Resetillägg om installatören inte kan nå platsen i egen bil. Eventuella avgifter
för färja, parkering eller andra transportavgifter betalas av kund. installatören
ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.

Information

Se till att alla förutsättningar uppfylls
Säkerställa att alla nödvändiga tillstånd finns
Säkerställa farbar väg
Placera värmepumpen och eventuella tillbehör vid installationsplatsen
Skydda golv, väggar och annat där skada potentiellt kan uppstå
Fastställa plant och stabilt underlag för värmepumpen

T.ex. gneom snöskottning, grusning, sandning m.m.

Elpaket litet

Tillval
Arbete
Håltagning/ar

Trä, mexitegel, leca
Betong, timmer, eternit, puts

Ingår

Information

Ja

1 håltagning, 10mm, max tjocklek på vägg 30 cm.

Nej

Överenskommelse med installatör alt. håltagningsfirma.

Klamring av elkabel

Ja

Installation av strömbrytare

Ja

Installation av dvärgbrytare

Ja

Igångkörning och kontroll

Ja

Debitering vid icke farbar väg

Ja

Resetillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen i egen bil, t.ex. via färja, broavgift,
parkering m.m. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.

Ingår

Information

Material
Elkabel

m

10

Gummikabel

m

2

Säkerhetsbrytare

st

1

Dvärgbrytare

st

1

Jordfelsbrytare

Nej

Om/tillbyggnad av elcentral

Nej

Kapsling

Nej

10A alt 13A

Endast installation av dvärgbrytare.

Elpaket stort

Tillval
Arbete
Håltagning/ar

Trä, mexitegel, leca
Betong, timmer, eternit, puts

Ingår

Information

Ja

1 håltagning, 10mm, max tjocklek på vägg 30 cm.

Nej

Överenskommelse med installatör alt. håltagningsfirma.

Klamring av elkabel

Ja

Installation av strömbrytare

Ja

Installation av dvärgbrytare

Ja

Igångkörning och kontroll

Ja

Debitering vid icke farbar väg

Ja

Resetillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen i egen bil, t.ex. via färja, broavgift,
parkering m.m. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.

Ingår

Information

Material
Elkabel

m

10

Gummikabel

m

2

Säkerhetsbrytare

st

1

Dvärgbrytare

st

1

Jordfelsbrytare

Nej

Om/tillbyggnad av elcentral

Nej

Kapsling

Nej

16A

Endast installation av dvärgbrytare.

