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2 besøg pr. år
Varmecentral gennemgås for fejl og mangler ved hvert besøg
Diverse temperaturer kontrolleres
Snavssamler renses
Trykekspansionsbeholder efterses og fortryk kontrolleres i september før varmesæson
Udlån af internet router samt simkort i forbindelse med Danfoss ECL løsning
Opsætning af alarmer samt overvågning af internet router i forbindelse med
Danfoss ECL løsning
Etablering af Danfoss ECL Portal i forbindelse med Danfoss ECL 310 løsning
Opsætning af alarmer på ECL Portal for hurtig afhjælpning af fejl og mangler
Ved fejl og mangler kontaktes foreningen med pris på udbedring af fejl og mangler

4 besøg pr. år
Varmecentral gennemgås for fejl og mangler ved hvert besøg
Udskiftning af defekte termometer og manometer uden beregning
Etablering af vandpåfyldnings forbindelse til centralvarmeanlæg
Diverse temperaturer kontrolleres
Snavssamler renses januar og september
Udlån af internet router samt simkort i forbindelse med Danfoss ECL løsning
Opsætning af alarmer samt overvågning af internet router i forbindelse med
Danfoss ECL løsning
Trykekspansionsbeholder efterses og fortryk kontrolleres i september før varmesæson
Etablering af Danfoss ECL Portal i forbindelse med Danfoss ECL 310 løsning
Opsætning af alarmer på ECL Portal for hurtig afhjælpning af fejl og mangler
Ved fejl og mangler kontaktes foreningen med pris på udbedring af fejl og mangler

Pris kr. 5.000,om året
inkl. moms

Pris kr. 10.000,om året
inkl. moms

12 besøg pr. år
Varmecentral gennemgås for fejl og mangler ved hvert besøg
Udskiftning af defekte termometer og manometer uden beregning
Pris kr. 15.000,om året
Etablering af vandpåfyldningsforbindelse til centralvarmeanlæg
inkl. moms
Diverse temperaturer kontrolleres og noteres til driftsjournal
Snavssamler renses januar og september
Udlån af internet router samt simkort i forbindelse med Danfoss ECL løsning
Opsætning af alarmer samt overvågning af internet router i forbindelse med
Danfoss ECL løsning
Trykekspansionsbeholder efterses og fortryk kontrolleres i september
Etablering af Danfoss ECL Portal i forbindelse med Danfoss ECL 310 løsning
Etablering af alarmer via Danfoss Portal
Reduceret timepris for foreningen og dens beboere 10% på normal timepris
Der udsendes en driftsjournal til ejendommen til brug for lovpligtig Energimærkning
Ved fejl og mangler kontaktes foreningen med pris på udbedring af fejl og mangler

Lars Boye-Nielsen
Energispecialist
E-mail: larsn@fld.dk
Mobil: 22 10 14 85

