Afspærringsventil

varmeunit

Mængdemåler og regneenhed
Fjernvarme Primær
Varme Sekundær
Grænse mellem VEKS og
Aftager

C

2. sal

varmeunit

Varmeunit, f.eks. til bolig
indeholdende blandesløjfe og
varmtvandstilberedning

Fælles fjernvarmeunit

C

1. Sal

varmeunit

C

Stue
Tilslutningsanlæg

D
B

Terræn
Matrikelskel

Hovedledning

A
Kælder eller stueplan

Fællesunit

Stikledning

Første x meter dækkes af tilslutningsbidraget

Resterende meter betales ekstra

- 10 meter ved nybyggeri < 300 m2
- 40 meter ved nybyggeri > 300 m2

NOTE:
Fjernvarmeledning fra hovedledning til og med hovedhaner
(A) betegnes "stikledningen".
Fjernvarmeledning fra hovedhaner (A) til afspærringsventiler
på fælles fjernvarmeunit betegnes "tilslutningsanlægget".
Er den samlede længde på stikledning fra matrikelskel samt
tilslutningsanlæg, frem til haner på fælles fjernvarmeunit <
40 m, afholdes fjernvarmetilslutningen for
tilslutningsbidraget. Yderligere længder afregens iht.
tarifblad.
Er den samlede længde på tilslutningsanlæg fra hovedhaner
(A) frem til haner på fælles fjernvarmeunit, > 20 m, placeres
afregningsmåler (B) umiddelbart ved hovedhaner, ellers
indbygget i fælles fjernvarmeunit. Afregningsmåleren (B)
danner basis for afregning af ejendommens samlede
varmeforbrug.

VEKS etablerer, ejer, driver og vedligeholder stikledning,
hovedhaner (A), afregningsmåler (B), tilslutningsanlæg samt fælles
fjernvarmeunit ved nybyggeri > 300 m2.
Individuelt kundeforhold kan indgås. Ønskes individuelt
varmeforbrug målt og afregnet ved (C), tilbyder VEKS dette iht.
taktsblad. Afregningsmåler (C) leveres, monteres, ejes, drives og
vedligeholdes af VEKS.Ved løsning uden fælles fjernvarme unit (D)
er VEKS ejergrænse (A).
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Ikke målfast

Alt nødvendigt udstyr til pumpning og ekspansion m.v. leveres og
monteres af Ejer. Interne ledninger samt Varmeunits leveres og
monteres af Ejer. Alt udstyr på sekundær side af fælles
fjernvarmeunit (D) (på nær C) ejes, drives og vedligeholdes af Ejer.

Tilslutning for kundeinstallationer
Nybyggeri

Ejer leverer strømforsyning til fjernvarmeunit og afregningsmåler.
Strømforsyning skal for afregningsmåler ske via nøgleafbryder.
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