
Se nyhedsbrevet online her

Stor deltagelse til webinar om eltekniske
krav til varmepumpeinstallationer
Hele 86 deltagere fra producent- og leverandørledet deltog den 15. april
i et webinar afholdt af VELTEK Varme, der satte fokus på kravene til
varmepumpens elinstallationen, samt varmepumpens mulige påvirkning
af elnettet. Sikkerhedsstyrelsen og Dansk Energi bidrog med de vigtige
indlæg.

Læs mere

Video: Er varmepumper en maskine eller
forbrugsgenstand?
Udrulningen af varmepumper er i fuld sving i hele landet. Men hvad bør
man som el-installatør huske, når man tilslutter en varmepumpe, og
hvilke sikkerhedskrav gælder? Det sætter VELTEK, TEKNIQ
Arbejdsgiverne og Sikkerhedsstyrelsen fokus på i en række videoer.

https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://www.veltek.dk/stor-deltagelse-til-webinar-om-eltekniske-krav-til-varmepumpeinstallationer/
https://www.veltek.dk/stor-deltagelse-til-webinar-om-eltekniske-krav-til-varmepumpeinstallationer/


Læs mere

I dybden med det nye
Drikkevandsdirektiv
Medlemmerne af AVA-Sektionen kom helt tæt på og fik indsigt i det nye
Drikkevandsdirektiv, da AVA-Sektionen afholdt digitalt medlemsmøde på
FN's Vandets Dag den 22. marts.

Læs mere

Teknologisk Institut inviterer VELTEK
med ind i nyt Advisory Board
På baggrund af VELTEKs viden og erfaring inden for
installationsområdet, har Teknologisk Institut inviteret VELTEK at blive
en del af et udvalgt Advisory Board, som får mulighed for at påvirke
retning og aktiviteter i indsatsen for grøn omstilling til glæde for dansk
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erhvervsliv og industri.

Læs mere

Digitalt medlemsmøde om AB18 var en
succes!
VELTEK afholdt sit første digitale medlemsmøde den 8. marts 2021 om
AB18 med 80 deltagere, hvor der blev gennemgået, hvad man bør
være opmærksom på i forbindelse med indgåelse af kundeudviklede
leverance- og samhandelsaftaler, herunder hvilken proces man bør
gennemføre for at belyse risici.

Læs mere

Ny national strategi for bæredygtigt
byggeri
Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
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Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet indgået en aftale, der
sikrer indfasning af CO2-krav på alle større byggerier fra 2023.

Læs mere

Video: Sikkerhedsstyrelsen gennemgår
en korrekt elinstallation af varmepumpe
Udrulningen af varmepumper er i fuld sving i hele landet - og med
forårets tilskudspulje på vej, kommer der yderligere skub på. Men hvad
bør man som el-installatør huske, når man tilslutter en varmepumpe, og
hvilke sikkerhedskrav gælder?

Læs mere

Husk at følge VELTEK
på LinkedIn
Hold dig opdateret med de nyeste
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Hold dig opdateret med de nyeste
nyheder og hjælp VELTEK med at få
vores budskaber og informationer
længere ud ved at følge LinkedIn-
profilen. Klik nedenfor for at gå til siden.

Klik her

VELTEK i andre medier
VELTEK er hver måned repræsenteret i
flere forskellige eksterne medier. På
VELTEKs hjemmeside kan du løbende
finde et overblik over hvilke. 

Læs mere
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