HUNSBEDT RØR AS
SERVICE ER VIKTIG FOR LEVETIDEN OG
GARANTIEN
PÅ DIN VARMEPUMPE
Kjære varmepumpekunde.
Vi håper du er fornøyd med varmepumpen som du har kjøpt av oss. Nå har du hatt
denne varmepumpen en tid, og det er på tide med service.
Anbefalt serviceintervall på varmepumpe er 1-2 år.
Vår og sommer er den beste tiden til å få utført service, da vil du få fjernet alt støv,
smuss og bakterier, som har samlet seg opp i løpet av vinteren. Samtidig vil du ha en
varmepumpe som er klar til drift når kulda setter inn på høsten.
En varmepumpe som har gått 2-3 år vil fylles med støv og smuss i radiatordelen.
Noen boliger er mer utsatt for støv og pollen enn andre.

Ved manglende vedlikehold kan oppsamlingen i radiatordelen bli så stor at effekten og
levetiden reduseres betraktelig. Dette vil videre føre til at varmepumpen bruker mer strøm
for å varme opp boligen, og slitasjen på varmepumpen øker.

Ønsker du en effektiv varmepumpe med lang levetid?
Ikke utfør servicen selv
Radiatoren er en konstruksjon som må behandles med forsiktighet. Er man litt uforsiktig, kan man
lett ødelegge pumpen. Vi bruker erfarne montører og spesielle rensestoffer som er utelukkende laget
for varmepumper. Slik vil smuss, mikropartikler og pollen bli løst opp kjemisk uten å skade for
radiatoren med fysisk/mekanisk rensing.
For at du skal være sikret et problemfritt produkt er det viktig at man er nøye med vedlikehold og
regulær service. Det er her viktig å merke seg at feks filtre ikke har ubegrenset levetid, men må
skiftes/renses etter hvert. Vi kan hjelpe deg å finne ut når man bør utføre filterbytte og annen
service. Det å gjennomføre nødvendige servicer er også viktig for at produsentens garanti skal
gjelde.

Prisen på en service er kr 1280,- + mva + evt filterbytte.
Inkludert i denne servicen er effekttest, rengjøring av inne del, rengjøring av ute del (kun vår og
sommer), sjekk av koblinger, bytte batterier i fjernkontroll, sjekke alt på anlegget og evt skifte det
som er garanti/reklamasjon, evt skifte av filter ( ikke inkludert)
Kontakt oss i dag for bestilling av service, på telefon 38351601
eller på mail post@hunsbedtror.no
Dere kan også besøke oss i våre lokaler: Industrigata 9, 4480 Kvinesdal
Hilsen Hunsbedt Rør AS

