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Även om fjärrvärmen har en lättskött teknik behöver din fjärrvärmecentral regelbundet
ses över för att den ska fungera så effektivt och stabilt som möjligt i många år. Det 
hjälper vi gärna till med, så att du kan känna dig trygg med att värmen fungerar  
när du behöver den.

Med vårt trygghetsavtal VärmeTrygg gör du en prisvärd och långsiktig investering i din fjärrvärme- 
anläggning. För bara  86 kr i månaden så får du regelbundet servicebesök av någon av våra  
tekniker som kollar till fjärrvärmecentralens skick och säkerställer att den fungerar så effektivt  
och stabilt som möjligt.

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.

VÄRME OCH KYLASERVICEAVTAL - VÄRMETRYGG

I VärmeTrygg ingår:

• Servicebesök av tekniker vart fjärde år

• Skriftligt serviceprotokoll med eventuella  
underhållsåtgärder

• Rådgivning på plats, för framtida underhåll

• Statistik över din fjärrvärmeanvändning  
de senaste tre åren

• Gratis teknikertid vid eventuella fel under  
PiteEnergis ordinarie arbetstid (07.15-16.00)

• 20% rabatt på material och reservdelar

• Försäkring med självriskeliminering (5 000 kr) 
vid reglerbara skador. 

Vid servicebesöket kontrollerar vi:

• Funktionen av styr- och reglerutrustning

• Värmeväxlarnas funktion och kondition

• Cirkulationspumparnas funktion och kondition

• Temperaturnivåer på primär- och sekundär sida

• Expansionssystemens tryck och nivå

• Okulärbesiktning av läckage i centralen

• Kontroll och eventuell rengöring av filter i centralen

• Kontroll av mätarställning, energi och flöde 
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1. Ett servicebesök vart fjärde år 

-  Funktionskontroll av styr- och reglerutrustning för värme och varmvatten 

-  Kontroll av värmeväxlare 

-   Kontroll av cirkulationspump 

-  Kontroll av temperaturer på primär- och sekundärsida 

-  Kontroll av tryck och nivå i expansionssystem 

-  Okulärbesiktning och åtgärdande av eventuella läckage i centralen 

-  Kontroll och eventuell rengöring av filtren i centralen  

-  Kontroll av mätarställning, energi och flöde 

-  PiteEnergi dokumenterar ovanstående i dagbok som förvaras i anslutning till   
 fjärrvärmecentralen och meddelar eventuella felaktigheter som upptäcks vid   
 servicebesöken 

- PiteEnergi tillhandahåller statistik över fastighetens användning av fjärrvärme   
 de senaste tre åren 

- Självriskelimineringsförsäkring som täcker reglerbara skador från fjärrvärme- 
 central eller värmesystem ingår 

- Gratis teknikertid vid fel i fjärrvärmecentralen. Vi kommer hem till dig och   

 åtgärdar felet under PiteEnergis ordinarie arbetstid 07:15–16:00.  

 (ord.pris utan VärmeTrygg avtal 780 kr/timme inkl. moms)   

- Materialkostnad till rabatterat pris (20%) 

- Vi kan även hjälpa dig utanför ordinarie arbetstid till en kostnad av  

 780 kr/timme inkl. moms. Priset indexregleras.  

 (ord.pris utan VärmeTrygg avtal 1560 kr/timme inkl. moms.)

2. Kundens åtaganden inför service 
-  Kunden ombesörjer och säkerställer att tekniker har god framkomlighet runt   
 värmeväxlaren och inkommande fjärrvärmeventiler, i annat fall kan ej service   
 genomföras och kunden behöver själv boka om tiden. 
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