EXPERTER INOM VVS OCH
ENERGIEFFEKTIVISERING
VI HJÄLPER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH FASTIGHETSBOLAG
ATT SÄNKA SINA ENERGIKOSTNADER OCH LÖSA VÄRMEPROBLEM.

T: 08 595 105 70
WWW.ENERGISPARKONSULT.SE

VARFÖR SKA NI ANLITA OSS?

ETT FAMILJEFÖRETAG SEDAN 1979.
Energisparkonsult är ett familjeföretag i tredje generationen
och har i över 40 år hjälpt fastighetsbolag och
bostadsrättsföreningar med driftoptimering.

VI ARBETAR MED ALLA TYPER AV VÄRMESYTEM
Vi arbetar med alla typer av värmecentraler och värmesystem. Vi
har den kunskap som krävs för att komma till rätta med era
värmeproblem.

VÄRMETJÄNSTER TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
OCH FASTIGHETSBOLAG
Vi erbjuder flertalet tjänster inom energieffektivisering,
installation, teknik, konsult, service och entreprenader.

VÅR VERKSAMHET FINNS I
STOCKHOLM OCH UPPSALA
Energisparkonsults AB är verksamt i både Stockholm, Uppsala och
hela Mälardalen där vi erbjuder tjänster för energioptimering,
service och experthjälp för bostadsrättsföreningar och
fastighetsbolag.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

"Vi har anlitat Energisparkonsult i 40 år
och är mycket nöjda. De utför periodiskt
återkommande funktionskontroll på
samtliga av våra 100 fastigheter. De
utför energideklarationer och injusterar
våra värme och
kylsystem. Energisparkonsult AB
rekommenderar vi gärna till andra."
Bo Dunér - Teknik ansvarig

"Vi anlitade Energisparkonsult att utföra
byte av samtliga radiatorventiler och
sedan injustera värmesystemet i våra
844 lägenheter. Vi är mycket nöjda med
arbetet och den goda kontakt som de
haft med oss som kund under
projektet. Vi rekommenderar dem till
andra bostadsrättsföreningar"
Kristofer Kilander - förvaltare

"Vi har anlitat Energisparkonsult i över
20 år och dem ser över alla våra
värmecentraler i hela vårt
fastighetsbestånd samt hjälper oss med
energieffektivisering. Personalen har en
hög kompetens och löser det mesta med
värmen i våra fastigheter. Vi
rekommenderar att anlita
Energisparkonsult AB."
Kristoffer Wilhemsson - VD

INJUSTERING AV VÄRMESYSTEM

OBALANS I
VÄRMESYSTEMET?

Vi ser till att ni får god komfort och jämn värme
hos de boende till lägre kostnader

KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT
Vi kan utföra injusteringsarbeten över hela Sverige.
Har ni obalans i värmesystemet och behöver injustering? Tveka inte att kontakta oss!

BERÄKNING
Injusteringsberäkning, beräkning
av effektbehov för respektive
lägenhet och radiator samt
framtagning av styrkurva

INSTÄLLNING
Injustering av radiatorventiler
i lägenheterna med tryck och
flödesmätning av
värmestamventiler

UPPFÖLJNING
Efterkontroll för att säkerställa
balans i värmesystemet som
utförs vid kall väderlek.

BYTE AV TERMOSTATVENTILER

BEHÖVER
VÄRMESYSTEMET MODERNISERAS?

Vi byter radiatorventiler, stamreglerventiler och termostater åt våra kunder
regelbundet och erbjuder installation av marknadens senaste radiatorventiler och
stamreglerventiler till bra pris. Vi utför totalentreprenader enligt ABT06

VARMVATTENCIRKULATION

Vi utför injustering av VVC kretsar där vi justerar in korrekt flöde och tryck samt
för uppnå en fungerande och energieffektiv varmvattencirkulation som klarar
myndighetskraven. Har ni även behov av utbyte av äldre VVC vattenventiler kan vi
ombesörja detta.

ENERGIDEKLARATION OCH OVK BESIKTNING

VI UTFÖR ENERGIDEKLARATIONER
OCH OVK BESIKTNINGAR.
Våra certifierade energiexperter har lång erfarenhet och kompetens om både i
fastigheten och expertis om dess system samt vid beräkningsprogrammet.
Med oss får ni en seriös energideklaration där vi både deklarerar hos
boverket och utför en välarbetad energibesiktning som blir ett bra
underlag för framtida investeringar.

VATTENBESPARING

LÄGENHETSPAKETET - VATTENSPAR
FÖR BRF OCH FASTIGHET
Vi installerar vattenbesparande dynamiska munstycken med alltid
under 1 års payoff tid. Nedan ser ni dem produkter som ingår i vårt
vattenbesparande lägenhetspaket. Montering ingår alltid.
Ca pris: 1500 kr per lägenhet med montering i kök tvättställ och dusch.

SERVICEAVTAL FÖR VÄRMECENTRAL
Din bostadsrättsförenings undercentral är husets hjärta och står för de största
utgifterna i ett fastighetsbestånd. För att värmecentralen ska fungera väl behöver den
ses över och skötas om korrekt med jämna mellanrum.
Vi erbjuder periodiskt återkommande service och funktionskontroll av
värmecentral vilket syftar till att minimera energiförbrukning och driftavbrott
genom regelbunden service och kontroll. De flesta bostadsrättsföreningar tjänar
snabbt in kostnaden för serviceavtalet.

GENOM REGELBUNDEN DRIFTSOPTIMERING
FÖREKOMMER VI PROBLEM OCH SPARAR ENERGI

Vårt standardavtal omfattar 3 servicebesök per år men går naturligtvis att anpassa
efter ert önskemål och behov.
PRISER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
Serviceavtal för fjärrvärmecentral: ca 9900 kr/år ex moms
Serviceavtal för fastighetsvärmepump: ca 12 900 kr/år ex moms
FÖRDELAR MED VÅRT SERVICEAVTAL
Förekomma problem genom korrekt
service av värmecentralens delar.
Professionell och kunnig energitekniker
som kan er värmecentral.
Reglerbunden driftoptimering av
värmecentralen.
Regelbundna kontroller enligt gällande
myndighetskrav.

Förslag på eventuella åtgärder.
Snabbt åtgärdat vid eventuella
felaktigheter.
Kostnadsfri telefonrådgivning.
Servicerapport i PDF.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Rengöring av värmesystem
För att värmesystem ska vara energieffektiva är
det viktigt att de är rena och
korrosionsskyddade. Vi rengör värmesystem för
bättre funktion och energibesparing.

Expansion och tryckhållning
Vi har en lång erfarenhet inom området
expansion och tryckhållning där vi förser våra
kunder med installation och service av
marknadens senaste tryckhållningskärl för
flerbostadshus.

Cirkulationspumpar
Vi byter cirkulationspumpar för båda Värme och
VVC och tryckstegring av kallvatten. Vi kan vi
erbjuda både leverans och installation av
marknadens absolut bästa cirkulationspumpar
för fastigheters värme och vattensystem.

Systemvattenkvalitet
Vi installerar marknadens bästa avgasare med
magnetitfilter för att hålla värmesystemet i gott
skick och slippa lufta och förekomma problem i
framtiden med systemvattnet.

Undercentraler
Vi levererar och installerar kompletta
fjärrvärmecentraler och fastighetsvärmepumpar
till marknadens bästa priser. Vi utför
totalentreprenader enligt ABT06 där vi hjälper er
som kund från förfrågan till färdig lösning. Alltid
till fasta priser.

Styr-och reglerutrustning
Vi hjälper våra kunder att installera styr och
reglerutrustning. Oavsett om det är enklare
regleringar eller större styrskåp kan vi
ombesörja hela installationen. Vi har även
styrdatorer för värmecentralen som styrs med
hjälp av trådlösa inomhusgivare.

Här är några av våra uppdragsgivare

Kontakta oss så pratar vi mer
Tveka inte att kontakta oss om ni vill veta mer om våra produkter och tjänster eller för en
förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa er att sänka era energikostnader.

Postadress
Box 40
195 21 Märsta
Besöksadress
Voltgatan 7
195 60 Arlandastad
Kontakt
Tel: 08-595 105 70
E-post
offert@energisparkonsult.se
Webbplats
www.energisparkonsult.se

