
Oy HeatShop Ab:n asennushinnasto loppukäyttäjille 08/2021

Perusasennus ja perusasennukseen kuuluvat asennustarvikkeet. Hinta sisältää arvolisäveron 24 %.

Perusasennukseen sisältyy: sis. alv 24 %

Sisäyksikön asennus seinälle ulkoseinää vasten.

Ulkoyksikön asennus rakennuksen ulkoseinustan viereen 40 cm kork. maatukitelineelle.

Läpiviennin teko sekä sen massaus ja tiivistys.

Yksiköiden välinen eristettyjen kylmäaineputkien veto 4 m asti.

Kondenssivesiputken asennus sisäyksiköltä ulos.

Yksiköiden välinen sähköistys 4 m etäisyydellä.

Kylmäaineputkien kotelointi muovikoteloon.

Tärinänvaimennuskumien asennus, 4 kpl, ulkoyksikön ja seinätelineen väliin.

Tyhjiöinti ja sen varmistaminen tyhjiömittarilla.

Vuototestaus vuodonilmaisimella.

Laitteen käytön opastus ja käyttöohjeen luovuttaminen asiakkaalle.

Asennuksen hyväksymislomakkeen läpikäynti ja allekirjoitukset.

Veloitus edellä kuvatusta asennuksesta tarvikkeineen 590,00 €

Lisätyöt: sis. alv 24 %

Laitteen nouto paikallisesta rahtiliikkeen terminaalista ennen asennusta 55,80 €

Lisätyöaika 62 €/h

Suoritettu erillinen kartoituskäynti 20 km säteellä asennusliikkeen toimipisteestä (max 1h) 99,20 €

Kilometrikorvaus yli 20 km:n päässä asennusliikkeen toimipisteestä, 99,20 cent/km

 ylimenevältä osuudelta (sis. matka-ajan).

Siporex-, tiili- tai kevytsoraharkkoseinään tehtävät läpiviennit, veloitus per läpivienti 120,00 €

Betoni- ja valuharkkoseinäläpiviennit timanttiporauksena, veloitus per reikä 300,00 €

Betoni/kiviseinäkiinnikkeet mikäli käytetään kiviseinäasennusta á 6,20 € 

4 m ylittävän asennuksen tarvikeveloitus, veloitus per metri 45,00 €

(sis. kylmäaineputket, sähköjohdon, kotelon ja kondenssivesiputken).

Vanhan ilmalämpöpumpun irrotus ja toimittaminen kierrätyskeskukseen. 140,00 €

Lisätöinä tehtävät sähkötyöt eivät kuulut perusasennukseen ja niistä on tehtävä

erillismerkintä asennuksen hyväksymislomakkeeseen.

5 m ylittävän sähkösyötön kaapelointi 7,44 €/m

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas järjestää vapaan pääsyn kohteeseen asennuspäivänä klo. 8.00 – 18.00 välisenä aikana.

Sisäyksikön- ja ulkoyksikön asennuspaikat pitää olla vapaana esteistä asennusta 

silmällä pitäen. Laitteistolle tulee olla saatavilla maadoitettu 10 A tai 16 A sähköpistokerasia

(riippuen laitteesta) 5 m etäisyydellä ulkoyksiköstä.

Asiakas vastaa esteettömästi saatavasta työmaasähköstä asennuksen ajan.

Laitteen sähkösyöttö pintavetona maks. 5 m etäisyydellä lähimmästä maadoitetusta 10 A 

tai 16 A pistorasiasta sekä turvakytkimen asennus.
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