I Mou har 85% en Redanunit fra opstarten af MKV i 1990.
Den gamle varme-unit har efterhånden udlevet sin funktionstid. Veksleren til det
varme vand er mere eller mindre tilkalket og fyldt med urenheder, så den ikke
leverer tilstrækkelige mængder ordentlig opvarmet vand. Måske er blandeventilen
halvdårlig og bør udskiftes. Trykdifferensventilen er helt sikkert på det sidste, så
radiatorerne ikke får de optimale betingelser. Overtryksventil drypper. Utætheder
ved unioner og pakninger har tæret på rørene og især kraverne. Ingen ved hvornår
der opstår en utæthed.

Kort sagt: Uniten trænger til en udskiftning.
Mou Kraftvarme tilbyder sine brugere med Redan-units muligheden for
her og nu at få udskiftet den snart 30 år gamle fjernvarme unit med en
ny højeffektiv og fuldisoleret unit til en fordelagtig pris.
Det kan betale sig at skifte frem for stadige reparationer med dyre komponenter.
Vi tilbyder en ombytningsunit monteret – i stedet for en standard 2-strenget
direkte Redan TD unit – på ikke defekte rør til den lave pris af 7.900kr. incl. moms.
Hvis man har en ombygget unit vil der være en lille merpris for ændring af rørføring.
Man kan betale kontant, eller betale rentefrit : 165,-kr. incl. moms pr. måned i 4 år
over varmeregningen. Ved dyrere units/inst. er beløbet tilsvarende højere.
MKV betinger sig ved dette gode tilbud retten til den opnåede CO2-besparelse.
1-strengede Redan S units – kan erstattes med en unit med udetemperaturstyringsmodul og har ligeledes en pumpe indbygget. En mere kompleks unit
monteret til en pris af 12.500kr. ( 260,-kr./md i 4 år)
2-strengede Redan VX units med dobbeltvekslersystem erstattes ligeledes med en
unit med udeføler og koster monteret 13.500kr ( 281,-kr./md i 4 år).
(Eller alternativt: anlægget trykprøves og den billigere TDunit installeres).
MKV giver stadig tilskud til omlægning af anlæg med de 2 sidst nævnte systemer.
For nogle falder en fast afgift væk fra i år på 3300,-kr./år+moms eller 271kr./måned.
Husk at indberette håndværkerfradraget – det sparer dig yderligere penge.

