
Et vElholdt oliEfyr givEr gladE hjEm…

det betaler sig at få udført 
et årligt serviceeftersyn 
Et velplejet og veltilpasset oliefyr 
giver en sikker, økonomisk og 
miljøvenlig opvarmning af din bolig.

derfor er det en god idé hvert år at få 
det renset og udført et serviceeftersyn. 
På den måde kan du spare penge, forebyg-
ge driftsstop og bevare både hygge og komfort 
i din bolig – selv i de koldeste vintermåneder.

Samtidig er du med til at spare miljøet for sodpartikler, Co og Co2 takket være en optimal forbrænding i fyret.



rEnS og mål Samtidig! 
En årlig energimåling skal udføres af en oliefyrstekniker eller skorstensfejer.

En tilsodet kedel bruger mere energi end en ren kedel. derfor er det en god idé at få oliefyrsteknikeren til at udføre et 
serviceeftersyn og en kedelrensning. Kedelrensningen vil nogle gange ske i samarbejde med en skorstensfejer.

tegn en serviceaftale!
har du ikke allerede en aftale med 
en oliefyrstekniker, kan det betale 
sig at tegne en samlet serviceaftale 
om et årligt serviceeftersyn, fordi 
det bliver gengældt med stabil drift 
og besparelser for både pengepung 
og miljø.

mEd Et SErviCEEftErSyn får du:
• Sikkerhed for god vedligeholdelse af dit oliefyr.
• Mindre risiko for driftsstop.
• Optimal fyringsøkonomi med store besparelser på olieforbruget.
• Ren forbrænding til gavn for miljøet.



Sådan PaSSEr du På dit oliEfyr!
for at dit oliefyr kan fungere så sikkert, økonomisk og miljøvenligt som 
muligt, skal du være opmærksom på følgende regler og gode råd:
  

  din oliekedel bør energimåles og renses 1 gang om året af en oliefyrstekniker eller 
skorstensfejer.

  desuden anbefales det, at du samtidig får kontrolleret, renset og justeret dit oliefyr.

 
få yderligere oplysning om reglerne på www.or.dk og gode råd hos din 
oliefyrstekniker. Se adresse, mail og telefonnummer på www.or.dk

din oliEfyrStEKniKEr Er EKSPErt På oliEfyr!
han er særligt uddannet til at passe godt på dit oliefyr og give dig sikkerhed for optimal vedligeholdelse og
fyringsøkonomi. han kan rådgive dig om en eventuel udskiftning af din oliefyrede kedel. Er din oliekedel over 
25 år, kan en udskiftning oftest give store besparelser - mellem 500 og 700 liter olie om året. han kan vejlede 
dig om regler for olietanke og give dig en række råd, der kan hjælpe dig med at spare på olien.



or-ordningEn
med en oliefyrstekniker, der er medlem af or-ordningen, får du sikkerhed 
for ensartet og veldefineret kvalitet, som følger retningslinjer udstukket af OR, 
ligesom virksomhedens servicearbejde bliver stikprøvekontrolleret af 
teknologisk institut. ordningen har eksisteret siden 1979.

Kontakt din lokale oliefyrstekniker, der har udleveret denne folder til dig. 
Eller find ham på www.or.dk.

virksomhedsstempel:

or-ordningen · Sekretariatet · gregersensvej 2 · 2630  taastrup · tlf: +45 72 20 25 90


