Standardinstallationsbeskrivelse
I forbindelse med kunderådgivningen i valg af nye naturgasfyrede anlæg, skal Naturgasmesteren tage
udgangspunkt i den systematik, der er beskrevet herunder. Naturgasmesteren skal leve op til de
anvisninger, som SEAS-NVE angiver.
Naturgasmesteren skal herunder især være opmærksom på at dimensionere ekspansionsbeholder, kedel
og varmtvandsbeholder korrekt i forhold til kundens/husets behov.
Kondensafløb skal føres til afløb og Naturgasmesteren skal vurdere om afløbsforholdene kræver
neutraliseringsanlæg.
Forudsætningerne for en standardinstallation er:
Ældre gasfyr til nyt gasfyr:
At fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
At den eksisterende lovlige el-installation
Inkl. Jordledning kan anvendes.
At der ikke er isoleret med asbest.
At kedel og varrmtvandsbeholder installeres på
på eksisterende kedels plads.

Oliefyr til nyt gasfyr:
At fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
At den eksisterende lovlige el-installation
Inkl. jordledning kan anvendes.
At der ikke er isoleret med asbest.
At kedel og varrmtvandsbeholder installeres
på eksisterende kedels plads.
At rør fra gasmåler kan føres lige ind i
fyrrummet fra ydervæg.
Føres aftræk i skorstenen, skal denne
renses af skorstensfejer.

En standardinstallation indeholder følgende:
•
Naturgasmesteren nedtager og bortskaffer miljømæssigt korrekt den gamle installation.
•
Afspærringsventiler monteres efter producentens anvisninger.
•
Kedel tilsluttes gasrør og elektricitet.
•
Der etableres lige lodret aftræk, maks. 1,5 meter.
•
De eksisterende installationer af vand- og varmerør tilsluttes.
•
Kondensafløb tilsluttes eksisterende afløb under kedel.
•
Centralvarmesystemet gennemskylles med vand ved vandværkstryk.
•
Der monteres klimastyringsanlæg ifølge Bygningsreglementet.
•
Anlægget startes op og indreguleres efter producentens anvisninger
•
Købeloven sikrer dig 2 års reklamationsfrist på udført arbejde og leverede dele, nogle
Naturgasmestre yder længere garanti på selve gaskedlen.
•
Udskiftninger eller reparationer udføres inden for normal arbejdstid.
Mulige pristillæg
Lodret aftræk gennem tag:
Lodret aftræk gennem tag længere end 1,5 meter samt ved føring igennem skiffer- eller paptage og
genetablering af dampspærre mv. Endvidere skal der påregnes tillæg for lovpligtige
sikkerhedsforanstaltninger ved arbejder på tag, såsom stillads og lift.
Gulvafløb:
Etablering af brugbart afløb for kondensafløb, hvis dette ikke findes.
Kælderinstallation:
Hvis den gamle installation er placeret i kælderen og skal fjernes.
Olietank:
Håndtering af olietank i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse og evt. olieledning i
fyrrummet fjernes eller afproppes.
Isolering:
Tillæg for isolering af rør.
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