Besiktningsbesök
Håll din fjärrvärmecentral i toppskick!
På ett besiktningsbesök får du enkelt koll på i vilket skick din fjärrvärmecentral är. En servicetekniker
går igenom centralen och tipsar om vad som eventuellt behöver göras. Tryggt och enkelt!
Precis som alla maskiner och motorer
behöver fjärrvärmecentralen i en fastighet
ses över då och då för att fungera så
effektivt som möjligt. Vi hjälper dig gärna
med detta på ett besiktningsbesök, så att
du kan känna dig trygg med att värmen
alltid fungerar som den ska.
Tjänsten passar i stort sett alla som har
fjärrvärme eller fjärrkyla från Vattenfall och
vill ha en så energieffektiv och
välfungerande central som möjligt.

Så här går det till
1. Boka. Du gör en intresseanmälan för
besiktningsbesök via vår hemsida. Vi
kontaktar sedan dig för tidsbokning.
2. Besök. Besiktningen genomförs av en
av våra tekniker på överenskommet
datum. Teknikern gör ett antal kontroller
i centralen och dokumenterar resultatet
i ett serviceprotokoll som du får. Du får
också rådgivning om hur eventuella
störningar kan åtgärdas. Behövs
service kan ni boka ett separat besök
för det.

• Funktionskontroll av expansionskärl
• Luftning av värmeväxlare/radioatorkrets
• Funktionskontroll av pump och
pumphastighet
• Primärflödeskontroll, vid behov
rensning av filter

Gå in på vår hemsida:
vattenfall.se/besiktningsbesok/
för mer information.

Fördelarna är många!
→ Kostnadseffektivt. En väl servad
fjärrvärmecentral håller längre och är
mer energieffektiv. Du slipper även
oförutsedda reparationskostnader och
kan planera i god tid om någon del
behöver uppdateras.
→ Tryggt. Våra erfarna tekniker kommer
metodiskt att kontrollera status på din
central. På så sätt får du veta i god tid
om något behöver uppdateras och du
kan vara säker på att värmen i din
fastighet fungerar som den ska.
→ Enkelt. Att boka ett besök kunde inte
vara enklare. Klicka dig in på vår
hemsida och gör en intresseanmälan!

Tack för att du är
fjärrvärmekund!
Vid besöket kontrollerar vi
• Funktionskontroll av
automatikutrustning för värme
• Värmekurva, regler- och motorventil
• Funktionskontroll av varmvattenregulator
• Kontroll av varmvattentemperatur
• Täthetskontroll av värmeväxlare

Vill du veta mer?

Vi på Vattenfall har bestämt oss för att
göra det möjligt att leva fossilfritt inom en
generation. Därför arbetar vi aktivt för att
driva omställningen till ett hållbart
energisystem. Fjärrvärme är ett utmärkt
sätt att producera hållbar värme och en
viktig del i det framtida energilandskapet.

Direkt till sidan
Skanna QR-koden så
kommer du direkt till
Besiktningsbesök på
webben.

Pris:
2600 kr exkl. moms.
Besiktningsbesök erbjuds på alla
våra fjärrvärmeorter.

Vid ev. tillkommande arbete:
Om det krävs ytterligare åtgärder
på fjärrvärmecentralen utöver de
som ingår i besiktningsbesöket så
utförs dessa först efter
överenskommelse med dig. Det
debiteras separat.

