Serviceavtale varmepumper
- Forleng levetiden på dine produkter
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Serviceavtale på varmepumper
- Forleng levetiden på dine produkter

Vedlikehold
For at din varmepumpe skal fungere best mulig og
lengst mulig er det viktig at du utfører regelmessig
vedlikehold av din pumpe. Vedlikehold handler blant
annet om å rense filteret i varmepumpen,
med støvesuger og rensespray.
Vær obs på at varmepumper som er plassert på
kjøkken, i støvete miljøer og boliger med husdyr eller
røykere krever mer vedlikehold.
Service
For å sikre produktets levetid anbefaler vi service på
varmepumpen hvert 2-3 år, utført av en autorisert
forhandler.
Scandic Markiser er autorisert forhandler av

En service vil normalt ta 1 – 2 timer, avhengig av hvor mye du
selv har vedlikeholdt varmepumpen.
Fordeler med en grundig service
- Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje
- Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere
besparelse (mindre strømforbruk)
- Mindre støy fra maskinen
- Hindrer uønsket lukt fra innedelen

En grundig service utføres av en autorisert forhandler og innebærer følgende
Innedel
- Demontering av deksel til innedel
- Rengjøring av registeret (1 rengjøring inkludert)
- Rengjøring av viftehjulet
- Legge på nytt fett på endelagerets viftehjul
- Rengjøring og kontroll av drenering
- Kontroll av viftemotor
- Kontroll av spjeld
- Bytte av batterier til fjernkontroll

Utedel
- Demontering av deksel til utedel
- Vask av register og bunnpanne
- Såpespraying av rørkoblinger og kontroll av lekasjer
- Visuell kontroll av lekasjer (oljesøl)
- Kontroll av 4-veis ventil
- Kontroll av varmekabel i bunnpannen
- Kontrollering av isolering og limskjøter på alle rør
- Ettertrekking av skruer for kabler

Målinger av maskinen i varmedrift
Viftehastigheten settes på maks og termostat settes
til 31 grader før man måler følgende
- Temperatur ute
- Spenning
- Strøm
- Temperatur på varmgassrør
- Temperatur på væske
- Trykk på kondensator
- Temperatur på luft som kommer inn i innedelen
- Temperatur på luft som går ut av innedelen

Målinger av maskinen i kjøledrift
Viftehastigheten settes på maks og termostat settes
til 16 grader før man måler følgende
- Strøm
- Temperatur på sugerør (kald gass)
- Temperatur på turrør (kald væske)
- Trykk på fordamperen
- Temperatur på luft som kommer inn i innedelen
- Temperatur på luft som går ut av innedelen

*Dersom forhandler oppdager feil som må utbedres, utføres dette utenom service.
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Vårt mål er å gi deg kvalitet for din investering i solskjerming
Velkommen til en ledende bedrift innen innvendig og utvendig solskjerming! Scandic Markiser har siden
oppstart i 1995 hatt over 120.000 fornøyde kunder. Vi er stolte over å presentere solskjerming som er
norskprodusert og delvis håndlaget.

Dette legger vi vekt på
Vi holder til på Gjøvik, der både hovedkontor og fabrikk holder til. Vi legger stor vekt på funksjonalitet,
design og kvalitet. En handel hos oss er derfor en investering for livet. Vi selger skreddersydde
kvalitetsprodukter som varer i opptil 30 år. Scandic Markiser er opptatt av fornyelse og å møte behovet i
markedet. Vi har derfor et bredt utvalg av moderne og trendy produkter av høy kvalitet, samt tradisjonelle
produkter.

Produktene skreddersys
Vi har solskjerming for enhver smak, og alle våre produkter produseres etter eksakte mål. Vi byr på ulike
farger og design som du kan velge mellom. Skjer det noe med din markise eller et annet produkt, har vi
alltid et lager av produkter inne.
Vi er her for at du skal nyte ditt inneklima og ditt uteområde. Kontakt oss og få gratis befaring hjem.
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