
Sådan får  du mest mul igt 
ud af  d i t  f jernvarmeanlæg 

-   Opnå en 
bedre varme-
økonomi og en 
øget komfort 
med løbende 
service på dit 
varmeanlæg

KVALITETSSIKRET
FJERNVARME



Vil du have bedre styr på energi og 
komfort? 

Du har fjernvarme, og dermed opvarmes din 
bolig med forholdsvis billig energi. Men du 
kan muligvis få din varmeregning længere  
ned og få bedre komfort ved at sikre, at dit 
fjernvarmeanlæg kører optimalt. 

Det kan fx være, at nogle radiatorer ikke bliver 
rigtig varme, eller at der mangler termostater.
Det kan også være, at antallet af radiatorer 
ikke passer til bygningens ruminddeling, eller 
at isoleringen kunne være bedre.

Alt dette kan du få styr på med en service- 
aftale under Fjernvarmens Serviceordning. 

Fjernvarmens Serviceordning er blåstemplet 
ved, at indhold, uddannelse og kvalitetskrav 
er udviklet af brancheforeningerne på områ-
det i samarbejde med Teknologisk Institut. 

Hovedeftersyn

Vedligeholdelsestjek

Vedligeholdelsestjek

KVALITETSSIKRET
FJERNVARME

Det får du med en 
serviceaftale 

Vi er tilknyttet Fjernvarmens Serviceordning 
og kan derfor tilbyde dig en serviceaftale med 
både hovedeftersyn og vedligeholdelsestjek i 
en samlet pakke. 

Ved at have en serviceaftale glemmer du ikke 
at få anlægget efterset. Serviceaftalen starter 
med et hovedeftersyn, og der er typisk et 
vedligeholdelsestjek hvert andet år:



     Hovedeftersyn 

Ved det første besøg udfører vi et hovedeftersyn, hvor vi: 

     Vedligeholdelsestjek 

Efter hovedeftersynet kommer vi efter aftale tilbage for at lave et vedligeholdelseseftersyn, hvor vi:

- tester og gennemgår 
alle dine installationer, der 
har med varme og varmt 

brugsvand at gøre

- kontrollerer 
varmeanlægget og de 
enkelte komponenters 

funktion

- justerer 
anlægget, så det 
kører optimalt og 
holdes i god form

- følger op 
på dine mulighe-

der for at spare på 
energien

- informerer
 dig om du betaler ekstra 
til fjernvarmeselskabet for 

manglende afkøling

- undersøger, 
om andre forhold i huset 

skal justeres op for fornuftig 
varmeøkonomi

- giver anbefalinger til, 
hvordan du kan nedsætte dit 
energiforbrug (bl.a. isolering, 
vinduer, radiatorstørrelse mv.)

- vejleder 
dig om, hvad du selv kan 

gøre for at spare på energien

- justerer 
dit anlæg, så driften 

optimeres



Navn og adresse

www.fjr-ordning.dk

Passer du på dit fjern-
varmeanlæg?

At passe godt på sit fjernvarmean-
læg er lige så vigtigt som at sende 
sin bil til syn og service med jævne 
mellemrum. Begge dele skal holdes 
i god stand for at køre godt.

Kvalitet i ordningen

Vores fjernvarmemontører har 
under Fjernvarmens Serviceordning 
gennemført et intensivt uddannel-
sesforløb i fjernvarmeeftersyn og 
bestået en særlig prøve. Den skal 
re-certificeres hvert tredje år.

For at sikre vedvarende kvalitet i 
ordningen, er vi og de øvrige firma-
er, der deltager i ordningen, også 
underlagt en løbende stikprøvekon-
trol. Den gennemføres af Fjernvar-
mens Serviceordning, der består af 
repræsentanter fra brancheforenin-
ger og fjernvarmeværker. 

Sådan får du et tilbud

Kontakt os for at få et tilbud på en 
serviceaftale:  
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