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Standard for Gasinstallation
Aage Jørgensen VVS A/S standard installationer på gaskedler
Når du ser en tilbudspris på udskiftning af gaskedel fra os, er det altid udregnet på baggrund
af nedenstående standardinstallation, da der ikke er nogle ens installationer og de kan være meget forskellige.
Vi har derfor ikke mulighed for at give en eksakt pris på udskiftningen før vi har set installationen.

Vi har i vores standardinstallation følgende indregnet
•

Vi demonterer og bortskaffer dit gamle fyr

•

Vi tilslutter til den eksisterende gasinstallation og lovlige elinstallation med jordforbindelse

•

Aftræk udføres som vandret

•

Vi tilslutter til eksisterende vand og varmerør

•

Der etableres kondensafløb til eksisterende brugbart gulvafløb i samme rum

•

Vi monterer Klimastyring inkl. udeføler

•

Der laves opstart og indregulering af kedel

•

Der gives mundtlig instruktion i brugen af kedel mv.

•

Udskiftningen udføres indenfor normal arbejdstid

•

Der gives 2 års reklamationsfrist på udført arbejde og leveret kedel

En standard installation kræver
•

At installationsrummet har ydervæg og er i jordplan

•

At der kan tilsluttes til eksisterende elinstallation med jordledning

•

At den ny kedel har samme placering som tidl. Installation

•

At der ikke skal trækkes ekstra udvendige rør fra gasmåler til kedel

•

At installationen ikke er isoleret med asbest.

•

At eksisterende kedel og varmtvandsbeholder er væghængt.

•

At eksisterende varmtvandsbeholder er i samme installationsrum

Vi yder gerne mod pristillæg
•

Lodret aftræk gennem taget

•

Ændring af installation fra gulvmonteret kedel til væghængt

•

Nødvendige hjælpematerialer ved arbejde i højde (på tag) eks. Lift og stilladsleje

•

Etablering af kondensafløb fra kedel hvis dette ikke forefindes i installationsrummet

•

Anmeldelse af nedtagning af olietank jf. kommunens regler

•

Bortskaffelse af eksisterende installationer ved placering i kælder
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