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Tillæg til tilbud/ordre 
 
 
 

Ved udskiftning af gamle varmefordelingsmålere bør følgende iagttages: 
 
 De nye varmefordelingsmålere skal, i henhold til de eksisterende godkendelser, monteres i radiatorens 

fjerdedelspunkt, hvorfor der må forventes pletter på radiatorerne efter udskiftningen. 
 
 Ved demontage af eksisterende målere på gamle radiatorer kan der i enkelte tilfælde opstå utætheder 

på radiatorerne. Disse utætheder kan skyldes tæringer omkring den skrue, måleren er monteret med. 
Ved sådanne utætheder eller andre utætheder på en radiator, der opstår ved montage af nye målere, 
er ista Danmark A/S ikke erstatningspligtig. 

 
 Fjernfølere benyttes på radiatorer, der af den ene eller anden årsag er utilgængelige for aflæsning. 
 
 For at vi kan løse montageopgaven så godt og hurtigt som muligt, er det vigtigt, at der er fri adgang til 

alle lejemål og radiatorer. 
 
 Såfremt der uden vort vidende er opsat andre varmekilder, eksempelvis ventilation eller lignende, er 

disse ikke omfattet af nærværende tilbud. 
 
 Medmindre andet ønskes, vil den lovpligtige reduktion for udsat beliggenhed blive givet på baggrund af 

det system, som ista Danmark A/S anvender. 
 
 ista Danmark A/S er ikke erstatningspligtig, hvis en radiator bliver utæt. 
 
 I øvrigt henvises til ista Salgs- og leveringsbetingelser af november 2017. 
 
 
 

Ved etablering af varmefordelingsmålere på radiatorerne bør følgende iagttages: 
 
 For at kunne etablere et korrekt målesystem er det vigtigt, at der er fri adgang til alle radiatorer i 

forbindelse med montagen. 
 
 Fjernfølere benyttes på radiatorer, der af den ene eller anden årsag er utilgængelige for aflæsning. 
 
 Anlæggets etablering sker på baggrund af de oplysninger vi modtager fra ejer/administrator, suppleret 

med data fra en eventuel besigtigelse af ejendommen. 
 
 Med mindre andet ønskes, vil den lovpligtige reduktion for udsat beliggenhed blive givet på baggrund 

af det system, som ista Danmark A/S anvender. 
 
 Af hensyn til det første fordelingsregnskab er det vigtigt, at fordelingssystemet bliver etableret, så der 

måles i mindst 3 af de koldeste vintermåneder. 
  
 Vore aflæsere skal kunne aflæse alle ejendommens målere. Derfor er det vigtigt, at adgangen til 

radiatorer ikke spærres af møbler, radiatorskjulere eller lignende.  
 
 I øvrigt henvises til ista Salgs- og leveringsbetingelser af november 2017. 
 


