
 
Onze standaardmontage van de Daikin Altherma 3 installaties omvat: 

 Plaatsing Warmtepomp, Hydrobox en bediening 

 Alle benodigde appendages 

 Plaatsing buitenunit aan de muur, op het dak of op de grond inclusief muurbeugels of 

 opstelbalken 

 Aanbrengen en aansluiten van koelleidingen tot een lengte van 5m 

 Afwerking van de koelleidingen met siergoot 

 Elektrisch aansluiten van binnen- en buitendelen 

 In bedrijf stellen van de installatie 

 Opruimen restmaterialen en afvoeren van het afval 

 Volledige Daikin fabrieksgarantie, u registreert deze via Daikin Standbyme-app 

 

Aandachtspunten Daikin Altherma –installaties: 

Voor realisatie is het nodig dat: 

 Er een voeding voor de binnen- en buitenunit beschikbaar is  

 De leidingen binnen een meter van het binnendeel zijn aangebracht. 

 Er geen aanpassing van het expansievat nodig is 

 De thermostaat van de Daikin Altherma  wordt geplaatst bij het toestel of er dient een bedrade 
buisleiding aanwezig te zijn naar een andere plek in de woning 

 Indien er een losse boiler bijgeplaatst of moet worden aangesloten kan dit desgewenst op nacalculatie 

 Eventuele na regelingen zoals een Evohome Systeem worden door ons op nacalculatie desgewenst 
weer aangesloten en in bedrijf gesteld 

 Geen hoogwerker en/of kraan nodig voor het plaatsen van de unit 

 Meerprijs extra koelleiding 30,00 per meter 

 Geen boringen door verdiepingsvloeren of ander gewapend beton/staal 

 Geen dakdoorvoering nodig 

 Exclusief parkeertarieven deze worden indien van toepassing netto aan u doorbelast 

 De standaardmontage omvat een dag werk  

  Het inregelen van de bestaande cv-installatie wordt door ons op nacalculatie desgewenst gedaan 

 Wij zijn niet verantwoordelijk voor een goede werking van de bestaande cv-installatie in deze LT 
opstelling.  Wij kunnen hier desgewenst wel zorg voor dragen 

 Meerprijs bijplaatsen bypass tussen de aanvoer en retourleiding € 75.- 

 Meerprijs bijplaatsen vuilafscheider in cv-installatie € 200.-  
 


