Hur går inmonteringen av fjärrvärme till?

Innan vi sätter igång
Innan vi sätter igång träffar du någon av våra
medarbetare, som berättar vad installationen
innebär och ni kommer överens var er undercentral
ska placeras.
Dags att gräva
Vi ser till att det blir schaktat fram till huset. I våra
åtaganden ingår eventuell demontering av staket
och håltagning i huset. När det gäller återfyllningen
gör vi grovarbetet. Blir vi tvingade att riva en
asfaltyta så återställer vi den. Vi tar ansvaret för att
hålet i grundmuren blir lagat på utsidan, att den
lokal vi vistats i
grovstädas
samt att rören
på tomten
skyddsfylls och
att fyllningen
packas. För att
få slutresultatet
som du själv vill
och samtidigt
hålla
kostnaderna
nere tar du själv ansvaret att göra den sista
finputsen både inom- och utomhus. Det betyder att
efterlagning av håltagning inomhus,
målningsarbeten, förbättringar, finstädning samt
täckning av skorstenstopp faller på din lott. Du
återställer själv gräs- och plattytor, gör i ordning
planteringar och sätter upp staket.
Rören på plats, dags att byta panna
När schaktningen är gjord är det dags att lägga
rören på plats. De svetsas samman så att vi kan
kontrollera att det inte finns något läckage innan
installation sker i huset.
Vi ser till att du får en komplett ny
värmeanläggning; med värmeväxlare, reglercentral
och utegivare. Installationen av värmeanläggningen
ingår i priset. Din ursprungliga anläggning kopplas
ur. Vi tar däremot inget ansvar för att den
demonteras och transporteras bort. Det blir billigast
för dig om du gör det själv.
Den nya värmeanläggningen
I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare, en för
varmvatten till kranarna och en för elementen.
Värmeväxlaren fungerar så att fjärrvärmevattnet
cirkulerar i ett kanalsystem med väggar som har god
värmeledningsförmåga. På andra sidan dessa väggar
finns ett annat kanalsystem, där det vatten som ska
värmas cirkulerar.
Arbets fördelning
Jokkmokks värmeverk AB åtar sig alltså att:
gräva schakt, eventuellt demontera staket
och dyligt, lägga rör och provtrycka dessa,
skyddsfylla runt rör och grovfylla schakt, håltagning i
vägg, montera ny värmeanläggning, täta hål på
utsidan, grovstäda i pannrum, återställa asfaltytor.
Kundens åtaganden: Återställa gräs- och plattytor,
göra i ordning planteringar och sätter upp staket,
efterlagning hål i vägg inomhus, målningsarbeten,
förbättringar, finstädning, eventuell täckning av
skorstenstopp samt demontera och transportera bort
gammal pannanläggning.

