
Effektive luft til luft varmepumper.

Ring for et godt tilbud.

HUSK! Mulighed for tilskud 

& håndværkerfradrag

Installationen indeholder: 

• Kørsel frem og tilbage

• Levering og installering af varmepumpe, dvs. inde- og udedel, samt forbindelse 

 mellem disse

• Opsætning af vægkonsol for udedel (beslag medfølger ikke)

• Etablering af gennemføring i højre side af indedelen (set indefra). I træ og 

 murværk med en samlet tykkelse på 22 cm (isolering medregnes ikke)

• Opsætning af dækningskanaler i hvid

• Trækning af kobberrør, mellem ledning og drænslange på op til 3 meter

• Afkortning og montage af kobberrør og el-ledninger

• Etablering af sikkerhedsafbryder fra nærmeste sted.  3 meter inkl. sikkerheds- 

 afbryder.  Forudsat den givende strøm (ampere) er tilstede, der er aktiv jord,  

 og HPFI foran

• Vacuumering af installationen (sikrer 100% udnyttelse)

• Tæthedsprøvning med nitrogen - lækagesøgning med boblemetoden

• Idriftsætning af anlæg

• Instruktion i hvordan du betjener anlægget

• Dækningskanaler for føring af rør, kabler og drænslange - diverse skruer  

 og installationsmaterialer

Installation gælder ikke i beton, sokkel med granit/kampesten o.l. og den maksimale 

montagehøjde er 1,8 meter over gulv.

Håndværkerfradraget udgør 4.500,- kr. på selvangivelsen. 

Du kan ansøge om energitilskud på: 

https://energikoeb.dk/ansoeg-tilskud-energibesparelse/

Telefonvej 6 - 2860 Søborg 
Tlf.: 53 71 72 73 
info@weibel-el.dk - weibel-el.dk

Telefonvej 6 - 2860 Søborg 
Tlf.: 53 71 72 73 
info@weibel-el.dk - weibel-el.dk



Vaillants climaVAIR luft til luft varmepumpe er den perfekte varmeløsning til mindre 

boliger, sommerhuse eller værksteder der opvarmes med el. Du kan faktisk op spare 

til 75% af dit nuværende elforbrug for hver radiator som varmepumpen erstatter.

climaVAIR er billig i drift og byder på behagelig varme og indeklima, et lavt lydniveau, 

8 graders funktion, høj effektivitetsfaktor og SCOP op til 4,6. Varmepumpen kan 

naturligvis også køle på de varme dage, og så har du mulighed for styring via App.

Priser inkl. moms fra: 2018 modeller

Vaillant climaVAIR 5-025 WN 2,9 kW 15-50 m2   kr. 13.995,00

Vaillant climaVAIR 5-035 WN  3,8 kW 35-75 m2   kr. 14.995,00  

Vaillant climaVAIR 5-050 WN  5,6 kW 50-105 m2   kr. 15.995,00 

Vaillant climaVAIR 5-065 WN  7,8 kW 65-140 m2   kr. 18.995,00

Yderligere tilkøb:

GSM, modul med App til fjernstyring    kr.   1.995,00

Fundament/montageblok på jorden    kr.   1.995,00

Væg konsol    kr.     995,00

Kombi relæ / HPFI relæ / RCD Circuit breaker   kr.   1.495,00

Jordspyd    kr.     995,00

El kabling pr. påbegyndt meter. Synlig   kr.      195,00

Rørforlængelse pr. påbegyndt meter, inkl. kølemiddel og kabelbakker   kr.     350,00

Oprydning/hindringer for arbejde/ventetid pr. påbegyndt time   kr.     650,00

Forgæves kørsel    kr.   1.300,00 

Tillæg pr. km. Mere end 12 km. I en radius af telefonvej 6, 2860 Søborg kr.          4,00

Kunden skal selv udføre:

• Fjernelse af beplantning ved udendørsenheden

• Flise eller lecablokke etc. til udendørsenheden

• Fjernelse af møbler m.m. ved montage af indendørsenheden

• Murer-, maler- eller tømrerarbejde

Standard installation af professionel montør

Vores installatører er alle autoriseret. Dette sikrer at vores installatører altid leverer 

et førsteklasses stykke arbejde. Vaillant A/S udfører påfyldning.

Installationen vil tage en til halvanden dag alt efter hvor kompleks den er. De fleste 

installationer kan vi lave indenfor 10 arbejdsdage.

Vi gør alt for at lave Danmarks flotteste installationer, derfor dækker vi også vores 

rør i kabelbakker, rydder op efter os, og til sidst giver vi et lille kursus i hvordan du 

betjener din nye luft til luft varmepumpe, så vi er sikre på at du får det optimale ud af 

den. Der skal være, eller etableres en 230 V stikkontakt maks 3 meter fra inde- eller 

udedelen (kan variere fra model til model hvor forsyningen skal på), som kan klare 

den effekt varmepumpen bruger. 

Det er en fordel ikke at montere yderdelen på mur eller træ væg, for at undgå evt. 

resonans. Evt. fundament etableres af kunden, i leca- eller fundamentblokke.

Er du træt af skyhøje

varmeregninger?


