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Offert
Hej
Systemexempel.
Vi på Nordic Värmesystem har lång erfarenhet av att bygga flexibla och
energismarta system. Men vi har även väldigt god kunskap om hur vi får andra
nya och begagnade system till att bli flexibla.
Vi samarbetar enbart med etablerade leverantörer Se offerten som ett förslag
där vi bör ha en genomgång för att se vårt förslag är enligt era önskemål.

Med vänliga hälsningar

Peter Åberg
Nordic Värmesystem.

Märke: Tida 500 med kamin och solfångare
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INLEDNING
Vi har här nöjet att få offerera Nordic Värmesystem. Ett komplett värmesystem med
stor flexibilitet för nyproduktion eller utbyte av befintliga system.
Offerten är ett förslag och kan lätt förändras så att den passar för just ert behov och
önskemål.

SYSTEMLÖSNING
Offerten innehåller bl.a. följande produkter:

Nordic Värmeberedare 500 med solslinga
Nordic Värmeberedare 500 är en systemtank som är konstruerad för att enkelt kunna
koppla på kamin, solfångare eller värmepump. Samtliga anslutningar sitter på toppen
av tanken vilket gör att du kan få en snygg installation.

Stora fördelar:

•

Anslutningar i toppen ger
möjlighet till snygg
installation i synliga
utrymmen.

•

Bivalent shunt, diffussorer
och tankens konstruktion ger
bra samverkan mellan
energikällorna.

•

Modulmått på 60x60
(NV300) eller 70x70
(NV500)
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Vattenmantlad kamin
Med en vattenmantlad braskamin fördelar man värmen till hela huset och till
tappvarmvattnet, man får bättre komfort i huset och det ger dig möjlighet att elda
längre än med en vanlig kamin utan att det blir för varmt i det rummet som kaminen
står i. På så sätt har du möjlighet att påverka dina energikostnader till ett minimum
även under de kalla vintermånaderna.

.
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Solfångare
Solfångare ger dig värme och energi under stora delar av året (8-9 månader). Det är
en billig och miljövänlig värmekälla med lång livslängd och enkel installation. Vi
erbjuder kompletta solfångarpaket med bl.a takfästen, drivpaket med expansionskärl,
solstyrning, isolerade solrör (inkl givarkabel) och glykol mm.

Plana solfångare om solen skall vara ett
komplement till system med grundvärme och du
vill ha energi på sommarhalvåret eller om du har
en pool.
Vakum solfångare som ger mer energi vår och
höst men mindre på sommaren. Ett bra alternativ
om du bara eldar med ved och inte har någon
grundvärme i systemet.
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PRISER
Beskrivning

Antal

Pris

Summa

1

27 100,00

27 100,00

Nordic Värmeberedare 500 med solslinga enl. nedan:

Rektangulär vitlackerad ackumulatortank på 500 liter, mått 695x750x1760.
Purisolerad 60 mm i sidor, 95 mm i topp, toppmonterad.
Inkl: Varmvattenslinga 25 meter - rostfria, solslinga 12 m - rostfria, 1 st
elpatron 6 kW, bivalent shuntpaket, blandningsventil för tappvarmvatten, 2 st
termometrar och avtappningskran. Elpatroner, avtappning, shunt och
blandningsventil är bipackade och monteras av lokal VVS:are . Extra elpatron
är tillval.
Som grundvärme i fritidshus rekommenderar vi en luft/luft värmepump.
Upphandlas lokalt. Bra grundvärme som även ger kyla på sommaren.
Tillval Nordic Värmeberedare 500 enligt nedan:

1

10 800,00

10 800,00

- Expansionskärl 50 liter med säkerhetsventil 1,5 bar och ventilsats.
- Cirk. pump Core Perfecta 25U-6-180 inkl. unionventiler
- Shuntstyrning ESBE CRD 122 (utom- & inomhusgivare)
Braskamin Pori Aqua - Stål vattenmantlad (Kulör grå)
1
38 200,00
Kylslinga i kamin och överhettningsventil monterad bakom kamin, justerbara
fötter, extra stor asklåda.

38 200,00

Verkningsgrad 83%, Total effekt 10 kW, 5 kW mot vatten
Mått: hxbxd 1117x600x477 mm, Vikt 147 kg, Energiklass A+
Extern till-luft ingår i leveransen, anslutning bak.
Anslutning skorsten topp alt. bak.
Installationspaket vattenmantlad kamin
1
6 400,00
I ovan paket ingår: Laddgrupp med termisk ventil, digital termostat med 2 givare
som styr start/stopp av pump. Termostat för infällnad. Utanpåliggande dosa:
Tillval.
Solpaket Plana SunWin 24 - 4,4 m2 mot solslinga

1

45 600,00

6 400,00

45 600,00

Solpaket innehållande: 2 moduler plana solfångare SunWin 24 (Watt 1813)
Totalt 4,4 m2
Leveransen innehåller också systempaket villa extra innehållande drivpaket,
styrning, expansionskärl samt Tyfocor 2x10 liter. Samt mont. sats ovan tegel för
2 moduler.
Tillval: Solfångarrör
Nödströmsanläggning 300 W (Relek) Komplett nödströmspaket: modifierad sinusvåg: 300 W

1

5 400,00

5 400,00

Batteri ingår inte i leveransen. Möjliggör drift av båda kamin och värmesystem
vid eldning. Vid eldning i kamin får ni ut värme i hela huset samt
tappvarmvatten (vid kommunalt vatten).
Fraktkostnad värme
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7 000,00

7 000,00

Netto

Moms

Brutto

112 400,00

28 100,00

140 500,00
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GENERELLA VILLKOR
Priser
Priserna är inklusive moms

Betalningsvillkor
10 dagar netto

Leveransvillkor
Fritt mottagaren

Leveransform
Schenker

Leveranstid
Installation
Ingen installation ingår i en eventuell order.

Vi hoppas att vår offert är enligt era förväntningar och ser fram emot er respons. Hör
av Er till oss om ni har frågor eller vill förändra något i offerten.

För Nordic Värmesystem AB / Rennit

____________________

Peter Åberg
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