
Professionell installation av din nya luftvärmepump

Med en professionell installation av din nya värmepump säkerställer du 
lång livslängd och uppfyllda garantivillkor för ditt nya värme- och 
kylsystem. Vi har f-gascertifierade installatörer i hela Sverige och genom 
åren har vi hjälpt tusentals kunder till ett bättre inomhusklimat.  
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Tidsbokning

Du får först ett SMS med en länk där du själv 
kan svara på några förberedande frågor inför 
ditt besök. Du blir sedan kontaktad av en 
vänlig bokare som kvalitetssäkrar din order 
och bokar en passande tid. Efter bokningen 
får du en bokningsbekräftelse via mail och 
sms.

Ankomst

En certifierad installatör (certifierad för F-gas) 
kommer hem till dig på avtalad tid. Du får en 
påminnelse via sms innan besöket.

Installation

Tillsammans går du och installatören igenom 
hur din nya värmepump ska installeras på 
bästa sätt för just dina behov. När ni kommit 
överens påbörjas arbetet. 

Börja njuta av din värmepump

När installationen är klar får du se hur allt 
fungerar och lära dig de vanligaste 
funktionerna. Du betygsätter sedan ditt 
besök via en sms-fråga. Efter några dagar får 
du en faktura från Arvato.

Hur funkar det?



Standardinstallation

Detta ingår i tjänsten

● Upp till 20 km körning från närmaste Inselo partner
● Installation av värmepumpens inomhusdel (monteras mot yttervägg)
● Installation av värmepumpens utomhusdel (monteras på vägg)
● Upp till fyra (4) meter rördragning
● Håltagning i trävägg, upp till 30 cm väggtjocklek
● Elanslutning med stickpropp
● Igångsättning och test av värmepumpen
● Enklare städning av installationsplatsen
● Övergripande demonstration av värmepumpen

Material som ingår

● Kylrör upp till 4 meter
● Elkabel mellan innedel och utedel
● Elkabel för anslutning
● Dräneringsslang
● Väggfäste
● Plastkanaler upp till 4 meter (estetiskt 

snyggt samt skyddar kylrören)

5250 kr med ROT-avdrag
(pris innan ROT-avdrag: 6969 kr inklusive moms)



Villkor för Standardinstallation

● Värmepumpen skall finnas på plats när installatören anländer
● Värmepumpens ute och inomhusdel installeras på en lättillgänglig plats 

med god arbetsmöjlighet för installatören
● Värmepumpens utomhusdel installeras mellan 30-120 cm ovanför 

markytan
● Värmepumpen kräver ett jordat eluttag på egen säkring i närhet av 

placeringen. Vissa modeller har separat strömkoppling för inomhus 
respektive utomhusdelen vilket då kräver två eluttag. Normalt med en 10 
ampere säkring men även 16 ampere förekommer på vissa modeller. 
Säkerställ att platsen för installationen är förberedd i enlighet med 
bruksanvisningens föreskrifter

● Avbeställning sker senast innan 48 timmar före avtalad tid för installation 
annars tillkommer avgift

● Körning utöver 20 km från vårt närmaste Inselo partner faktureras enligt 
gällande prislista

● Byggnadsteknisk information för håltagning och fästpunkter skall ges 
skriftligen till installatören om de skall ansvara för eventuella följdskador. 
Installatören friskriver sig ansvar för bristande byggnadsteknisk kvalitét, t 
ex dåligt limmade tapeter, murverk som lossnar, otillräckligt fäste i betong 
eller träverk och liknande. 

● Installationen utförs i enlighet med bruks- och monteringsanvisningen för 
produkten

● Tillbehör, rör, kablage och slangar medföljer produkten och ovan 
rörpaket. I de fall en komplettering behövs faktureras detta av 
installatören enligt gällande prislista. Notera att ett rör som förlängs/byts 
ger till följd att mer gas skall fyllas på. Se gällande prislista

● Inselo friskriver sig allt ansvar för eventuella följdskador på grund av 
montering av värmepumpen relaterat till byggnadsmässiga svagheter 
och/ eller bristande information såsom dåligt murbruk, skör mursten, 
konflikt med rördragning, och/eller elektrisk installation i eller på vägg, 
etc.



Avstånd till tak
Luftspalt mot innertak samt för att 
kunna öppna vid service, minst 5 
cm

Håltagning
Håltagning i trä-, tegel- och 
Lecavägg, upp till 30 cm 
väggtjocklek. Håltagning i betong 
ingår inte, men kan göras mot en 
extra kostnad.

Kylrör och kablar
Kylrör, Signalkabel, Dräneringsslang 
och Nätkabel 4 meter

Höjd utedel
avstånd till marken 
ska vara 0,3 - 1,2 m

Höjd innedel
Innedel placeras max 2,5 m över 
golvet

Väggkonsol
Väggkonsol med 
vibrationsdämpare i 
gummi 4 st

Fri åtkomst
Område med fri åtkomst för 
installatör

Värmepumpens placering

Placering utdel

Utedelen monteras vanligtvis på vägg, 
en bit över marken. Den behöver inte 
sitta i något speciellt väderstreck. Se till 
att placera utedelen så att risk för 
snöras minimeras. OBS! från 
värmepumpens utedel kommer det 
kondensvatten. På vintern kan det 
därför bildas is. Detta bör tas med i 
beaktning när man bestämmer var 
utedelen ska placeras.

Placering innedel

Innedelen placeras så att luftströmmen 
är riktad in mot mitten av huset. Den 
bästa placeringen är vanligtvis i det 
största rummet då värmen har då 
störst möjlighet att sprida sig till 
angränsande rum. Det är också viktigt 
att det inte finns några väggar eller 
andra hinder för luftströmmen eller 
returluften. OBS! Måtten på innedelen 
kan variera, så det är viktigt att 
kontrollera förutsättningar på plats 
samt produktens anvisningar om hur 
innedelen ska placeras innan köp



 Vi hjälper dig hela vägen till ett bättre inomhusklimat

Läs mer på inselo.se/installation


