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Videbæk Energiforsyning benyt-
ter indføringsskabe ved soklen, 
når stikledningen til fjernvarme 
skal føres ind i ejendommen. Ind-
føringsskabene gør det muligt for 
vores medarbejdere at tilgå til-
slutningen udefra uden at skulle 
ind i ejendommen.  

Når der støbes sokkel til en ny-
bygning, skal der derfor indstø-
bes en indføringsbøjning Ø160 
til den kommende fjernvarme-
stikledning. 

Røret leveres af Videbæk Ener-
giforsyning. Giv besked i god tid, 
og vi leverer på byggepladsen 
og træffer aftale med håndvær-
kerne. Herunder eventuelt også 
aftale om tidspunkt for nedgrav-
ning af stikledningen til fjernvar-
me frem til ejendommen. Stikled-
ningen graves først ind, når huset 
er lukket.

Når bagmuren er sat, monterer 
Videbæk Energiforsyning indfø-
ringsskabet på bagmuren.

Når facademuren er muret op, og 
stikledningen er gravet ind, fær-
digmonteres indføringsskabet, 
og når VVS-installatøren har til-
koblet husets varmeanlæg i ska-
bet, monterer vi måler, hvorefter 
der kan åbnes for fjernvarmen. 
Afslutningsvist monteres lågen.

Ved eksisterende ejendomme 
og renoveringer monteres ind-
føringsskabet på samme måde. 
Dog med den forskel, at der skæ-
res hul i den eksisterende sokkel 
og mur. 

Ønsker man ikke indføringsska-
bet indmuret i murværket, kan 
det i stedet opstilles udvendigt 
op mod soklen.

Indføringsskabet markerer græn-
sen for ejerskabet til fjernvarme-
nettet. Videbæk Energiforsyning 
ejer alt frem til og med hovedha-
nerne og måler i indføringsska-
bet. 

Indføring af 
fjernvarme

Indmuret indføringsskab

Udvendigt indføringsskab
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Uanset hvilken model man vælger, kan skabene leveres i følgende fem farver:

• Antrasitgrå (RAL 7016) • Lys grå (RAL 7035)
• Standard grå (RAL 7037) • Sort (RAL 9005)
• Hvid (RAL 9010)

Farverne på illustrationerne er vejledende. 

Principskitse 
for indføringsskab 
Videbæk-model:  
H: 535 - B: 485 - D: 200

STANDARD-MODELLEN
Ved standardmodellen går tilslutningen til husets anlæg gennem bagmuren.

 

VIDEBÆK-MODELLEN
Ved Videbæk-modellen går tilslutningen til husets anlæg ikke gennem bagmu-
ren, men derimod direkte fra skabet og ned under gulvet. Dette kræver et lidt 
bredere 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 indførings-
skabet. 

Der er to typer indføringsskabe, der er valgfrie for 
forbrugere:

STANDARD-MODELLEN

Ved standardmodellen går tilslutningen til husets anlæg 
gennem bagmuren:

Principskitse for indføringsskab standard-model:  H: 590 – B: 350 – D: 200

VIDEBÆK-MODELLEN

Ved Videbæk-modellen går tilslutningen til husets anlæg 
ikke gennem bagmuren, men derimod direkte fra skabet og
ned under gulvet. Dette kræver et lidt bredere indføringsskab.  

Principskitse for indføringsskab Videbæk-model:  H: 535 – B: 485 – D: 200

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 indførings-
skabet. 

Der er to typer indføringsskabe, der er valgfrie for 
forbrugere:

STANDARD-MODELLEN

Ved standardmodellen går tilslutningen til husets anlæg 
gennem bagmuren:

Principskitse for indføringsskab standard-model:  H: 590 – B: 350 – D: 200

VIDEBÆK-MODELLEN

Ved Videbæk-modellen går tilslutningen til husets anlæg 
ikke gennem bagmuren, men derimod direkte fra skabet og
ned under gulvet. Dette kræver et lidt bredere indføringsskab.  

Principskitse for indføringsskab Videbæk-model:  H: 535 – B: 485 – D: 200

Principskitse 
for indføringsskab 
standard-model:  
H: 590 - B: 350 - D: 200

Vælg mellem 2 modeller af den indmurede version


