Standardinstallation luft/luft
Edekyl & Värme AB
Allmänt
Edekyl & Värmes standardinstallation tillämpas vid installation av luft/luft-värmepumpar i privata
bostäder
ROT-avdrag
Tillstånd mm

ROT-avdrag kan nyttjas för installationen. Vi behöver ditt personnummer och
fastighetsbeteckning för detta.1
Du som kund ansvarar för att eventuella tillstånd finns vid
installationstillfället.2

Arbetets utförande
Utedelens placering
Innedelens placering

Håltagning3

Avstånd mellan inne och
utedel
Kondensvatten
Driftsättning och test
Instruktion till kund
Avstädning av arbetsplatsen
Elinstallation4

Tätning av väggenomföring
Montering av tillbehör
Bortforsling av demonterat
material samt skräp
Demontering av gammal
värmepump
Installation på adress utan
farbar väg

Montering på vägghängande stativ max 1,5 m från marknivå
Vid utedelens placering skall plan, fri yta om minst 2x2m finnas.
5-10cm från tak (beroende på modell)
Max 3m från golv.
Innerdel placeras på insida yttervägg, med rörgenomföring rakt
bakåt. Detta medför att man får en helt dold rördragning
inomhus.
Montering av innerdel i trapp utförs endast om detta är möjligt
utan hjälpmedel som ställning eller stege.
En håltagning ingår (yttervägg), max 30cm
Ingår
Regelvägg av trä, tegel, lättklinker/leca samt plåtfasad.
För timmer tillkommer kostnad om 1st extra håltagning.
Ingår ej
Betong, eternit och puts ingår ej.
4m ingår.
Vid längre avstånd debiteras detta enligt gällande prislista.
Dräneringsledning från innerdel lämnas fritt under utedelen
Ingår
Ingår, utförs vid installationstillfället
Ingår
Elinstallation mellan inne och utedel ingår. Kraftmatning till
utedelen ingår ej.
Maskinen förses med stickpropp alternativt ansluts till
kraftmatning vid utedel, anordnad av kunden.
Väggenomföring tätas med isoleringsdrev och fogmassa.
Montering av tillbehör inköpta av kunden ingår ej.
Ingår.
Även destruktion av köldmedium ingår.
Ingår.
Vid ej fungerande värmepump tillkommer kostnad för tömning
på plats.
Om installationsplatsen ej kan nås med bil, tillkommer resetillägg.

Ingående installationsmaterial
Plastkanal
Köldmedierör
Kommunikationskabel
Kondensvattenslang
Väggkonsol
Anslutningskabel (elkraft)
Vibrationsdämpare till utedel

1

4m
4m
4m
4m
1st
Ingår 2,5m
Anslutningskabel med stickpropp alternativt
anslutning mot arbetsbrytare
Ingår

För ROT-avdrag behöver Edekyl ditt personnummer och fastighetsbeteckning. Viktigt att personen som söker
ROT-avdrag faktiskt är ägare av aktuell fastighet. Om Skatteverket ej beviljar hela eller delar av den preliminära
skattereduktionen i form av ROT-avdrag som Edekyl & Värme AB dragit av, äger Edekyl & Värme AB rätt att
efterfakturera det belopp som Skatteverket ej beviljat. Edekyl & Värme AB följer branschorganisationen SKVPs
schabloner för ROT-avdrag, vilka tagits fram i samarbete med Skatteverket.
Mer om regler för ROT-avdrag finns att läsa på Skatteverkets hemsida.
2
I det fall tredje part kräver att installationen demonteras, frånsäger sig Edekyl & Värme AB alla kostnader med
anledning av detta.
3
Om du har tjockare vägg eller vägg av material som ej ingår enligt ovan, ansvarar du som kund att uppge detta
inför beställning eller vid tidsbokning. Detta för att vi skall beredas möjlighet att förbereda för rätt verktyg
alternativt att anlita underentreprenör för arbetet. Fasadbeklädnader och dylikt av eternit eller annat material
som innehålles asbest, får av arbetsmiljöskäl ej hanteras av vår personal.
Du som kund ansvarar för att ev. fasadbeklädnad av eternit eller liknande är demonterad inför
installationstillfället.
Vi utför ej håltagning eller infästning i material innehållande asbest.
4
Om elkraft saknas till utedelen vid installationstillfället, förses utedelen med stickpropp för provkörning och
för att ni med egen skarvkabel skall kunna använda maskinen till dess att fast elinstallation utförs.
Elinstallation kan beställas genom oss och utförs då efter vår installation.

