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Har du en gamme
oljefyr i huset?

Få dekt inntil
kr 40.000,- ut 2018.
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Kvenildmyra 1, 7093 Tiller
Telefon: 72 900 800
www.rorlegger1.no

HAR DU EN GAMMEL OLJEFYR?
Stortinget har besluttet forbud mot å bruke olje til oppvarming av boliger
og bygg fra 1. januar 2020. Hvis du har en gammel oljefyr stående, så er
tiden nå inne for å bytte til en miljøvennlig varmepumpe.
Enova gir inntil 20.000,- i støtte når du installerer luft/vann
varmepumpe. I tillegg kan du få inntil 20.000,- ekstra ved fjerning av
oljefyr og tank. Støttebeløpet halveres i 2019 og fjernes helt i 2020.
Vi foretar gratis befaring, og kan bistå i søkeprosessen mot Enova slik
at du får dekket inntil 40.000,-

Fjerning av oljefyr og tank

Vi kan hjelpe deg med å fjerne din gamle oljefyr. Fyrkjel, brenner og
rørsystem demonteres og leveres til godkjent sanering. Vi kan også komme
med en vurdering av tilstanden på pumpe og ventiler.
Når det gjelder selve oljetanken, må denne tømmes og rengjøres av et
godkjent firma. For å få støtte fra Enova, kreves en rapport som bekrefter
at oljen er levert som farlig avfall samt at tanken er rengjort
og fylt med skum.

Ny el-kjel

Vi anbefaler en CTC EcoZenith i250 som el-kjel til din nye varmeløsning.
Denne har en effekt opp til 15 KW, og kan leveres med 200V eller 400V
spenning. Kjelen har et innebygd styringssystem for varmepumpe og
varmeanlegg. Vi samarbeider med en dyktig elektriker som er ansvarlig
for det elektriske arbeidet.

Luft/vann varmepumpe

På utsiden av huset ditt monterer vi en varmepumpe. Denne henter energi
fra uteluften og overfører dette til varmeanlegget. Vi anbefaler en CTC
EcoAir 400 som er en varmepumpe med lavt lydnivå og høy virkningsgrad.
Denne vil gi varme helt ned til -22°C ute, og har en årsvirkningsgrad opp
til 3,9. Varmepumpen vil bidra til 60-70% reduksjon i energikostnader til
oppvarming av hus og tappevann.

Rensing av rør og radiatorer

Gamle rør og radiatorer har ofte avleiringer etter mange års bruk.
Det anbefales å rense disse før man installerer ny el-kjel og
varmepumpe. Vi kan utføre kjemisk rensing av ditt system.

Tilleggsutstyr

Et varmepumpeanlegg kjører normalt lavere temperatur på vannet enn en
gammel oljefyr. Det vil derfor i enkelte tilfeller være behov for å supplere
varmeløsningen med flere radiatorer, gulvvarme eller konvektorer. Vi gir deg
råd og anbefalinger om hva som er lønnsomt for ditt hjem.
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