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Indføring af
fjernvarme

Videbæk Energiforsyning benytter indføringsskabe ved soklen,
når stikledningen til fjernvarme
skal føres ind i ejendommen. Indføringsskabene gør det muligt for
vores medarbejdere at tilgå tilslutningen udefra uden at skulle
ind i ejendommen.

Når facademuren er muret op, og
stikledningen er gravet ind, færdigmonteres indføringsskabet,
og når VVS-installatøren har tilkoblet husets varmeanlæg i skabet, monterer vi måler, hvorefter
der kan åbnes for fjernvarmen.
Afslutningsvist monteres lågen.

Når der støbes sokkel til en nybygning, skal der derfor indstøbes en indføringsbøjning Ø160
til den kommende fjernvarmestikledning.

Ved eksisterende ejendomme
og renoveringer monteres indføringsskabet på samme måde.
Dog med den forskel, at der skæres hul i den eksisterende sokkel
og mur.

Røret leveres af Videbæk Energiforsyning. Giv besked i god tid,
og vi leverer på byggepladsen
og træffer aftale med håndværkerne. Herunder eventuelt også
aftale om tidspunkt for nedgravning af stikledningen til fjernvarme frem til ejendommen. Stikledningen graves først ind, når huset
er lukket.
Når bagmuren er sat, monterer
Videbæk Energiforsyning indføringsskabet på bagmuren.

Indmuret indføringsskab

Ønsker man ikke indføringsskabet indmuret i murværket, kan
det i stedet opstilles udvendigt
op mod soklen.
Indføringsskabet markerer grænsen for ejerskabet til fjernvarmenettet. Videbæk Energiforsyning
ejer alt frem til og med hovedhanerne og måler i indføringsskabet.
Udvendigt indføringsskab
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Vælg mellem 2 modeller af den indmurede version
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Uanset hvilken model man vælger, kan skabene leveres i følgende fem farver:

• Antrasitgrå (RAL 7016)
• Standard grå (RAL 7037)
• Hvid (RAL 9010)

• Lys grå (RAL 7035)
• Sort (RAL 9005)

Farverne på illustrationerne er vejledende.

