ILMALÄMPÖPUMPUT

Mitsubishi: (suunniteltu pohjoisen vaativiin oloihin )
AP 25
AP 35
FT 25
LN 25 VGHZ2
LN 25 VGHZ2
LN 35 VGHZ2
RW25VGHZ

1499,00 €
1599,00 €
1650,00 € (FT35 – 1750,00 €)
1690,00 € (valkoinen)
1790,00 € (musta, punainen ja helmenvalkoinen)
1890,00 € (valkoinen)
1950,00 € (valkoinen lippulaivamalli)

Daikin: (suunniteltu pohjoisen vaativiin oloihin )
Perfera 30
Stylish 30

1790,00 €
1890,00 € (saa myös mustana 100 € lisähinta)

Toshiba: (suunniteltu pohjoisen vaativiin oloihin )
Premium 25
Premium 35

1990,00 €
2090,00 €

Perusasennus*

Kauppapuistikko 26
65100 VAASA
puh. 06-3174513 / 0500262079 / 0503571690
email: vaasankkh@netikka.fi
www.vaasankodinkonehuolto.fi

599,00 €

*Perusasennuksen hintaan (599 €) sisältyy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-Asennus 20 km säteellä myymälästä ilman kilometriveloitusta.
-Asennustyötä 4 tuntia / asentaja (1 asentaja = 4 tuntia, 2 asentajaa = 2 tuntia)
-Sisä- ja ulkoyksikön asennuksen, sisältää seinätelineen kiinnikkeineen.
-Yhden läpiviennin tekemisen max 30cm paksuun puuseinään.
-Eristetyt kylmäaineputket, max 3m
-Laitteistojen välinen sähköistys sekä kondensivesiputki.
-Laitteiston sähkönsyöttö maadoitetulta pistorasialta, etäisyys max 2m
-Käyttöönotto ja käyttöopastus

*Perusasennukseen ei sisälly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-Esteiden raivaus asennuspaikalta
-Ulkoyksikön kondenssiveden viemäröinti (esim. sadevesiviemäriin asfalttipihalla)
-Varokkeen ja vikavirtasuojan asentaminen sähköpäätauluun
-Sähkönsyötön tuominen pääkeskukselta sisä- tai ulkoyksikölle
-Timanttiporaus betoni-, kivi-, valuharkko-, tiili-, siporex- tai kevytsoraharkkoseinään
-Normaalista poikkeavat asennusolosuhteet (esim. korkea asennuspaikka)

Yllä mainitut toimenpiteet riittävät asennuksen suorittamiseen useimmissa kohteissa. Mikäli
asennus poikkeaa perusasennuksesta, noudatetaan seuraavia hinnoitteluperusteita:
Lisätyötunti
Kilometrikorvaus 20km:n säteen jälkeen myymälästä (meno-paluu)
3m ylittävän kylmälinjan putkitus
3m ylittävän sähkösyötön kaapelointi
Extra jäähdytysaine
Betoni- tai valuharkkoseinän poraus
Tiili-, siporex- tai kevytsoraharkkoseinään tehtävät läpiviennit
Betoni- ja kiviseinän kiinnikkeet alkaen 4kpl
Lisä tärinä/äänenvaimennin alkaen 4 kpl
Perus maateline 400mm. Isommat telineen hinnaston mukaisesti
Maateline 600mm
Maateline 800mm
Vanhan pumpun irroitus (valmiiksi irroitetun pumpun kierrätys sis. perusasennukseen)
Kotelo 80*60 mm
Premium kotelo 100*50 mm
Turvakytkin
Air Patrol GSM etäohjain

75,00 €/h
1,30€/km
35,00€/m
7,50€/m
0,20€/g
tapauskohtai
nen
50,00€/kpl
40,00€
40,00€
65,00 €
115,00 €
145,00 €
140,00 €
35,00€/m
55,00 €/m
50,00 €
325,00 €

Muista seuraavat asiat
Sekä sisä- että ulkoyksikkö on asennettava paikkoihin, joihin asentajalla on helppo pääsy ja joissa hänen on hyvä työskennellä
Ulkoyksikön asentaminen edellyttää vähintään 30 cm:n korkeutta
Lämpöpumput edellyttävät yhtä maadoitettua virtalähdettä. Jotkin lämpöpumput edellyttävät 16 A virtaa
Peruutuksen voi tehdä veloituksetta viimeistään 48 tuntia ennen sovittua asennusaikaa, minkä jälkeen peruutuksesta peritään
maksu
20 km ylittävä ajomatka myymälästä laskien veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaan
Reiän tekemistä ja kiinnityskohtia koskevat rakennustekniset tiedot on toimitettava asentajalle kirjallisena, jos meidän
odotetaan
vastaavan seurauksista. Emme ota vastuuta puuttuvasta rakennusteknisestä laadusta, esimerkiksi heikosti kiinnitetystä tapetista,
irtoavasta laastista tai heikosta kiinnittyvyydestä tiileen, puuhun yms.
Asennuksessa noudatetaan tuotekohtaisia ohjeita. Jos haluat asennuttaa tuotteen asentajan tai valmistajan ohjeiden vastaisesti,
takuu saattaa raueta.

