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Vej

Postnr. By

Telefon

E-mail

Byggeår 

Efterisoleret (år) 

Antal plan 

Kælder

Samlet areal 

m2 

m2

Opvarmet areal 

Dim. varmetab 

m2 (målt 

udvendigt) Watt/m2

m2

m2

Gulvvarme 

Radiatorer 

Fremløbstemp. (max) C° (35-55)

Navn

Vej

Postnr. By

Telefon

E-mail

gastech.dk  |  salg@gastech.dk  |  Tlf. 8742 5959

Kundeoplysninger

Huset

Nuværende opvarmning

Nyt anlæg

Dato

VVS-Installatør, som skemaet skal sendes til

Kedeltype 

Årgang 

Årsvirkningsgrad

kWh el

m3 træ

tons piller

Hustype

Mursten  

Træ  

Sommerhus

Radiatorer ok til vp.

Ja

        Nej 

Varmeanlægstype

1-strengs 

2-strengs

Ventilation

Naturlig

Mekanisk uden genindvinding 

Mekanisk med genindvinding

Varmtvandsrør

Galvaniseret 

       Anden type

Varmtvandscirkulation

Ja  

Nej

Antal personer 

i husstanden

Brusere/bad

1 bruser

2 brusere

Badekar

Spabad

Hvis spabad

Størrelse liter

Elpatron kW

liter olie 

m3 gas

Nuværende forbrug (helårshus)

Ønsker tilbud på 

Jordvarme  

Luft/vand  

Gas

Jordtype

Sump og mose

Grus/sand/tørt

Øvrig naturjord, ikke sumpet

Evt. suppleringsvarme

Olie  

Gas  

El

Piller

Fjernvarme

Brænde

Oplysninger til varmepumpeinstallation
Udfyld skemaet og send det retur til VVS-installatøren, du har modtaget det fra



• Download formularen til din computer.

• Åbn den i f.eks. Acrobat Reader.

• Klik evt. på ’Fremhæv felter’ i øverste højre for at se felter, der altid skal udfyldes.

• Udfyld formularen.

• Åbn ’Filer’ i menuen og vælg ’Gem som’ for at gemme den nu udfyldte formular (f.eks. Oplysningsskema -
Mosevej 18, 9800).

• Åbn dit e-mail-program og vedhæft den udfyldte formular.

• Send formularen til VVS-Installatøren, der er angivet øverst på side 1.

Kommentarer

Vejledning til udfyldning af skema
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