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Med vårt serviceavtal VärmeTrygg gör du en prisvärd och långsiktig
investering i din fjärrvärmeanläggning. Fördelarna är många med ökad
trygghet och bästa möjliga förutsättningar för stabil drift.
Du får ett skriftligt serviceprotokoll som beskriver fjärrvärmecentralens skick och
eventuella underhållsåtgärder som behöver göras för att den ska fungera så effektivt
och stabilt som möjligt. Du får också förtur i det fall du skulle få något akut problem
med din fjärrvärmeanläggning.

I VärmeTrygg ingår:

•
•
•

Servicebesök av tekniker vart fjärde år
Gratis teknikertid vid eventuella fel, under ordinarie arbetstid (07.15-16.00)
Skriftligt serviceprotokoll som beskriver fjärrvärmecentralens skick och
eventuella underhållsåtgärder

•
•

Rådgivning på plats, för framtida underhåll
Statistik över din fjärrvärmeanvändning de senaste tre åren

PiteEnergi är en helägd kommunal koncern som möjliggör hållbar utveckling i regionen.
Vi erbjuder 100 % förnybar el samt äger, underhåller och utvecklar Piteås el-, fjärrvärme
och bredbandsnät med miljöns bästa i fokus. PiteEnergi har hundratalet medarbetare
och omsätter cirka 450 mkr per år.
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Även om fjärrvärme har en lättskött teknik behöver din
fjärrvärmecentral ses över regelbundet för att den ska
fungera så effektivt och stabilt som möjligt i många år.
Med VärmeTrygg utför vi servicekontroller efter att
den 5-åriga garantin har gått ut.

Fördelarna med VärmeTrygg:
• Regelbunden tillsyn av tekniker vart 4:e år

•

Minskad risk för oförutsedda störningar
i fjärrvärmecentralen

•

Gratis teknikertid vid eventuella fel. Vi
kommer ut till dig och åtgärdar felet med
kostnadsfri reparatör under PiteEnergis
ordinarie arbetstid (07.15-16.00) samt
till förmånliga priser utanför PiteEnergis
ordinarie arbetstid.

•
•

Försäkring med självriskeliminering
(5 000 kr) vid reglerbara skador från
fjärrvärmecentral eller värmesystem.
20% rabatt på material och reservdelar

Värme
Trygg

Vid servicebesöket kontrollerar vi:
• Funktionen av styr- och reglerutrustning
för värme och varmvatten

•
•

Värmeväxlarnas funktion och kondition

•

Temperaturnivåer på primär- och
sekundär sida

•
•
•

Expansionssystemens tryck och nivå

•

Kontroll av mätarställning, energi och flöde

Cirkulationspumparnas funktion och
kondition

Okulärbesiktning av läckage i centralen
Kontroll och eventuell rengöring av
filter i centralen

Fjärrvärme är en miljövänlig, trygg och säker energikälla som värmer många Pitebor. Tack vare samarbeten
med lokala industrier kan vår fjärrvärme levereras till cirka 95 % med hjälp av återvunnen spillvärme.
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