”Jag tog över huset efter mina
morföräldrar och kände att det var
dags att byta ut den gamla otympliga
fjärrvärmecentralen som de satte in
på 80-talet. Nu känner jag mig mycket
tryggare och dessutom har jag fått
plats över till en bastu.”
Mats Clasgård, fjärrvärmekund

Börjar det bli dags att
byta fjärrvärmecentral?
Har din fjärrvärmecentral varit i trogen tjänst i över 20 år?
Då kan det vara läge att ta in en efterträdare — och låta
din gamla trotjänare gå i pension. Vi hjälper dig hela vägen.
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Så här kan det se ut när en fjärrvärmecentral som troget tuffat och gått hos en kund sedan 80-talet bytts ut mot en ny och modern central.
Hur stor förändringen blir i just ditt hem beror på vilken fjärrvärmecentral du har idag och hur den är installerad.

Byt upp dig för fortsatt trygg uppvärmning
Fjärrvärmecentraler har oerhört lång livslängd,
men även trotjänare blir med tiden trötta och
slitna. När din central närmar sig 20-årsåldern
eller börjar visa tydliga tecken på att den
fungerar dåligt kan det därför vara en god idé
att köpa en ny – innan den gamla går sönder.
En modern fjärrvärmecentral är säker, stabil
och smidig. Vissa modeller kan till och med
styras via din telefon eller dator.
Anlitar du oss för att byta fjärrvärmecentral så
väljer du en trygg och säker väg. Själva bytet
utförs på några timmar och vi tar hand om
allt från nedmontering av din gamla central till
inkoppling av din nya. Är du berättigad till
ROT-avdrag hjälper vi dig även med allt
pappersarbete kring detta.

I BYTET AV FJÄRRVÄRMECENTRAL INGÅR:
Nedmontering och bortforsling av befintlig fjärrvärmecentral
Installation och inkoppling av ny fjärrvärmecentral
Öppningsbart skåp
Personlig genomgång av fjärrvärmecentralens inställningar
5 års garanti

Funderar du på att byta fjärrvärmecentral?
Skicka in en intresseanmälan direkt på
eem.se/fjarrvarmebyte eller kontakta
vår kundservice på 016-710 23 00 eller
kundcenter@eem.se så pratar vi mer.

Så går bytet till
Att byta fjärrvärmecentral tar i regel en arbetsdag. När din gamla central kopplas ur faller
temperaturen i ditt hus några grader, men den nya centralen sätts i drift så fort monteringen
är klar så det är ingen risk att du står utan värme.

1. BORTKOPPLING

2. BORTFORSLING

Arbetet startar normalt klockan 7 på morgonen.
Vi börjar med att stänga av kallvattnet till huset,
koppla ur elen och ta bort isoleringen från alla rör.
Därefter tappas fjärrvärmecentralen på vatten.

När fjärrvärmecentralen är frånkopplad fraktar vi bort
den för återvinning av metaller.

3. MONTERING

4. PÅKOPPLING

Den nya fjärrvärmecentralen
monteras direkt på väggen där
din gamla central stod. Beroende på material i väggen sätts
centralen ibland upp med väggskiva och vibrationsdämpare.

Elen och rören kopplas
ihop med fjärrvärmecentralen och systemet
körs igång. Tappvarmvattnets temperatur ställs in och
radiatorerna luftas.
När påkopplingen är
gjord slutbesiktar vi
arbetet.

5. SLUTARBETE
När alla inställningarna är gjorda får du
som kund en personlig
genomgång av din nya
fjärrvärmecentral. Ett
öppningsbart skåp
sätts sedan på plats.
Ungefär en vecka
efter vårt första besök
kommer vi tillbaka och
isolerar alla rör. Svårare än så är det inte att
byta fjärrvärmecentral!

Eskilstuna Energi och Miljö
Adress: Kungsgatan 86, 631 86 Eskilstuna
Telefon kundcenter: 016-710 23 00
E-post: kundcenter@eem.se
Vi finns även på Facebook
eem.se

Augusti 2016 – med reservation för ändringar.

Tillsammans gör vi
Eskilstuna grönare.

