Forespørsel/bestilling av Flexit ventilasjonsanlegg/sentralstøvsugersystem
1. Erklæring om ansvarsrett
Hvis JA, fyll ut resten av pkt. 1

Ja

Nei

PRO Boligventilasjon tiltaksklasse 1. Ansvarsrett utstedes kun ved bestilling og prosjektert tilbud.
Ved erklæring om ansvarsrett tilkommer gebyr på kr. 200,- som faktureres sammen med prosjektering.

Ansvarlig søker
Firma

Epost

Adresse byggeplass

G.nr.

Kommune

Fylke

B.nr.

Postnr.

2. Hva ønskes
Prosjektering og vareleveranse

Forenklet tilbud

Prosjekteringsgebyr faktureres ved gjennomført
prosjektering.

Kun pris uten prosjekterte ventilasjonstegninger,
kostnadsfritt.

Levering etter nærmere avtale (ENO)

Rekvisisjon / ordre nr.
Ønsket leveringstid (uke)

3. Kundeinformasjon
Firma/Kunde

Kontaktperson

Adresse

Telefon

Postnr.

Sted

Epost

4. Tiltakhaver (byggherre)/prosjekt (byggeplass)
Merkes/Navn

Tlf.

Leveringsadresse/byggeplass

Prosjekt nr.

Postnr.

Sted

5. Komplett Flexit balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning
Inkludert prosjektering ihht

TEK 10 (min. krav SFP <2,5, temp.grad >70%)

Luftskifte

Luftskifte 1,44 m³/h/m² (Flexit standard).
Tilsvarer at luften skiftes 0,6 ganger pr time ved normal
takhøyde 2,4 m. Er i tråd med anbefalingen til
Boligprodusentenes Forening som ett av tiltakene for å
forebygge heksesot i boligen.
Luftskifte 1,2 m³/h/m² (Forskriftskrav)
Forskriftens minimumskrav til luftskifte, og tilsvarer at luften
skiftes ut 0,5 ganger pr time ved normal takhøyde 2,4 m.

6. Byggtekniske forhold
m²

Oppvarmet areal
Bjelkelag/etasjeskiller benyttes

Annet, min. 1,2 (oppgis i pkt. 12)
Om man ønsker et annet, høyere luftskifte fylles dette inn
her, men Flexit kan ikke prosjektere lavere enn 1,2 m³/h/m²
som er forskriftens minimumskrav.

Inntak/avkast
Flexit anbefaler min. 100 mm isolasjon på kanalføring på kald side for å unngå unødvendig varmetap, samt redusere faren for kondens.
Kanalføringer
Drager(e)
Tettprodukter leveres av Flexit
Tettmansjetter for inntak/avkast medfølger som standard.
Aggregatplassering:
Ønsket plassering
Flexit velger aggregatmodell og foreslår løsning for kanalføring etc.

7. Styringspanel

CI 60 hvit

8. Eventuelt tilleggsutstyr
Ekstra styringspanel CI 60 hvit
Ekstra styringspanel CI 60 svart
Ekstra styringspanel CI 600 hvit
Ekstra styringspanel CI 600 svart
CO2-føler

antall

Fuktføler

antall

9. Kjøkkenhette
Kjøkkenhette med motor

Trådløst forseringsbryter

Kjøkkenhette uten motor

Bevegelsesvakt
Trykkføler (trådløs) for kjøkkenventilator
Trykkføler (m/kabel) for kjøkkenventilator
Soilavlufter

Sort

Dersom kanalføring mellom luftbehandlingsaggregat og komfyr
overskrider 6 meter, velges kjøkkenventilator med motor i valgt/
ønsket modell.

Rød

10. Sentralstøvsuger
Ønsket plassering
Modell
Brukerutstyr
Sugebrett ved gulv/sokkel
Kun rørføring

11. Bistand til montering.
Dersom det er ønskelig å få anlegget ferdig montert, se oversikt over Flexit Proffpartner

12. Vedlegg (plan, snitt, fasade, situasjonskart og bjelkelag (retning(er))
Vennligst kryss av for medsendt grunnlag.
Målsatte plan-/snittegning

Gå til epost

Fasadetegning
Bjelkelagstegning

Skriv ut

Situasjonskart
Event. brannskiller/brannkrav må fremgå av tegninger

13. Melding til Flexit
Utfyllende opplysninger (f.eks. del-leveranse).
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