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Overslag/tilbud på brændeovn med vandkammer 

Jeg angiver både en ABC og Lotusovn. 
Forskellen er, at ABC afleverer en forholdsvis større del af varmen på vandsiden. 

Pris incl moms grundmodel: 

ABC effekt: 9 kW heraf på vandsiden: 
Lotus 8 kW 

Pumpeunit med mixventil og termostat: 
fragt: 

4,5 kW 
3,0 kW 

Ca 

Totalsum: 

19.470 kr 
17.170 kr 

2.885 kr 
300 kr 

Kr 

Tilskudsmulighed på ABC (Uden kakler) max 

Lotus (med sokkel) max 

5.841,- kr og max 20% af hele 
investering 
5.151,-krog max20% 

Indkoblingsforslag vedlægges. 

PS: Husk at der er betingelser for tilskud, nemlig at der ikke er fjernvarme eller naturgas ved 
huset. Ved solvarme er det dog kun kraftvarme der medfører bortfald. 

Med venlig hilsen 

Hans Jørgen Christensen 
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Prisoverslag på solvarmeanlæg 

Anlæg for brugsvand 

6 m2 solfangeranlæg 2 stk 3 m2 med kobberabsorber 

Ekspansions-system 
Tagbeslag for solfangere 
280 I solvarmebeholder m/topspiral for suppleringsvarme 
(incl. skoldningssikring/sikkerhedsventil, isoleret) 

Pumpeunit med styring, flowmåler div. ventiler 

Kabinet 

Rørføring til og fra solfanger ca: 

I alt incl moms, excl. montage: 33.780,- kr 

Montage af solvarmeanlæg ca kr 
Tilskudsmulighed: 7.490,- kr 
Kabinet er måske ikke nødvendigt (Dette koster 1.450 kr incl moms) 

Dertil kommer elarbejde samt evt. termostatregulering af tilskudsvarme til beholder. (Kan også 
løses med det lille omløb, som er vist på medflg. Tegning) 
Shunt ved fyr forudsættes tilstede: 

Styringen er forberedt med et ekstra relæ, der kan aktivere P1 når toppen af solvarmetanken 
fx når op over 65 °C om sommeren. På den måde køres overskudsvarme ud i radiator
kredsen. 
Om sommeren stilles shunten, så vandet kører uden om fyret. 

Med venlig hilsen 

Hans Jørgen Christensen 
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