Spar energi
med en ny fjernvarmeveksler

Få udskiftet din gamle
fjernvarmeveksler uden
en stor investering.

Du kan lease en ny fjernvarmeveksler hos os - til en god pris
Hvis din vvs-installatør vurderer, at du kan spare energi ved at skifte til en
ny fjernvarmeveksler, kan du lease den hos Skive Fjernvarme med følgende
fordele:
• Du får en moderne veksler med vejrkompensering. Det sparer energi og
dermed penge på din varmeregning.
• Du får en bedre udnyttelse af fjernvarmevandet og dermed en lavere
returtemperatur.
• Du sparer el, da den nye veksler har en energibesparende cirkulations
pumpe.
• Du får et serviceeftersyn hvert andet år, så din veksler altid kører optimalt.
• Du får hele løsningen til en god pris.
• Du undgår pludselige reparationsudgifter, hvis en pumpe eller ventil skulle
gå i stykker på varmeveksleren.

Leasing pr. år kr. 1.260,- inkl. moms
Inkl. vejrkompensering, service og nødvend
ige reservedele. Vi opkræver
beløbet i 9 årlige rater sammen med din
acontobetaling for fjernvarmen.
Veksleren passer til et typisk parcelhus op
til 250 m2. Ved større ejendomme
kontaktes Skive Fjernvarme for beregnin
g af leasingpris.

Sådan gør du
1. Kontakt en af de vvs-installatører, vi samarbejder med, og få et tilbud på
opsætning af den nye fjernvarmeveksler. Se listen over installatører på
skivefjernvarme.dk under Leasing af fjernvarmeveksler.
2. Kontakt Skive Fjernvarme på telefon 97520966 eller brug kontaktformularen på skivefjernvarme.dk/Leasing af fjernvarmeveksler, oplys navnet på
vvs-installatøren og bed om en leasingkontrakt. Så sender vi leasingkontrakten til dig til underskrift.
3. Underskriv kontrakten og send den retur til os. Så giver vi besked til vvsinstallatøren, og han kontakter dig for at aftale, hvornår din nye fjernvarmeveksler kan blive monteret.
4. Din nye veksler bliver monteret – på under en dag. Din vvs-installatør vil
også instruere dig i, hvordan den virker.
Bemærk, at du selv skal afholde håndværkerudgifterne til selve udskiftningen. I 2016 og 2017 kan du trække beløbet fra på din selvangivelse under
håndværkerordningen.

Vi har ansvaret for din fjernvarmeveksler
Det er Skive Fjernvarme, der ejer din nye veksler, og derfor er det også os, der
afholder udgifter til serviceeftersyn og de nødvendige reservedele.
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Hør nærmere
Vil du gerne vide mere om at lease en ny fjernvarmeveksler, er du velkommen
til at kontakte enten din lokale vvs-installatør eller Skive Fjernvarme. Du kan
også læse mere om ordningen på skivefjernvarme.dk.

Der kan være flere gode grunde til at udskifte din eksisterende
veksler med en ny, energibesparende fjernvarmeveksler:
• Du har ikke altid tilstrækkelig varme i radiatorerne eller varmt brugsvand.
• Din veksler kan kun afkøle fjernvarmevandet til ca. 45 °C, og du risikerer
derfor tillæg på din varmeregning med den nye motivationstarif.
• Du slipper for selv at skulle regulere på fjernvarmeveksleren.
• Der er mere end 5 °C forskel på returtemperaturen fra dine radiatorer og
returtemperaturen til fjernvarmeværket (se illustration).
• Du har et 1-strengsanlæg med 1-strengsradiatorventiler.

Veksler

A = Fjernvarmereturtemperatur
B = Radiatorreturtemperatur

Radiator
A

B

Fjernvarme frem
Fjernvarme retur

Hvis temperaturen i A er 5-8 °C højere end B, kan din veksler være for lille eller for
gammel, og du bør overveje at udskifte den med en ny. Det kan også skyldes, at din
styringsventil i veksleren til radiatorvandet er indstillet forkert eller måske er defekt.
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