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Varmepumper

Væske-vand varmepumpe (jordvarme)

Luft-vand varmepumpe 				

Luft-luft varmepumpe

I huse med ældre olie- eller gaskedler beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas er
det ofte en mulighed at installere en væske-vandvarmepumpe (jordvarme) eller en luft-vandvarmepumpe.
I bygninger, der opvarmes med el — fx sommerhuse eller parcelhuse — bør det overvejes at instal-lere en
luft-luftvarmepumpe. Det er ofte det mest økonomiske valg, hvis huset ikke har et vandbå-rent varmesystem, ikke
er fuldt opvarmet i fyringssæsonen eller ligger uden for områder med til-slutningspligt til gas eller fjernvarme.
I huse med naturlig ventilation, hvor den primære varmekilde er dyr, fx i form af elvarme, ældre olie eller gaskedler
bør det overvejes at installere en brugsvandsvarmepumpe.
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Væske-vandvarmepumpe
En væske-vandvarmepumpe (jordvarme) optager den solenergi, der lagres i jorden, via en jordvarmeslange, som
er gravet ned på grunden og en varmepumpedel (fordamper) indenfor. Solenergien løftes i varmepumpen til et
højere temperaturniveau til brug for opvarmning og varmt brugsvand. Dette temperaturløft bruger el og bør være
så lavt så mulig.
En væske-vandvarmepumpe er typisk 10–15 % mere energieffektiv end en luftvandvarmepumpe (se senere).
Anlægget koster mere, da der skal nedgraves jordvarmeslanger, og det kræver et vist jordareal. Er der ikke nok
jordareal, er luftvandvarmepumpen et godt alternativ.
Varmepumpens årseffektivitet betegnes SCOP (sæson effekt faktor). SCOP-værdien definerer varmepumpens
ydelse i løbet af året og medregner sæsonbestemte variationer.
En SCOP-værdi på 3,95 betyder fx, at varmepumpen i gennemsnit leverer 3,95 gange så meget energi end den
elektriske energi, den bruger.

Valg af væske-vandvarmepumpe
Det anbefales, at huset efterisoleres før varmepumpen dimensioneres, medmindre det er relativt nyt eller er blevet
efterisoleret for nyligt. Optimal drift opnås ved en dimensionering, der matcher husets dimensionerende varmetab.
En væske-vandvarmepumpe giver den bedste energieffektivitet i et hus med lavtemperaturvarmeafgiver
som fx gulvvarme eller store radiatorflader. Det bør ikke installeres i huse med radiatoranlæg med høje
fremløbstemperaturer.
Varmepumpens SCOP-værdi skal ifølge EU’s ecodesign forordning nr. 813/2013 som minimum leve op til
nedenstående krav:
Varmepumpetype

SCOP-værdi

Væske-vandvarmepumpe til gulvvarme

3,33

Væske-vandvarmepumpe til radiatorer

2,95

Ovenstående SCOP-værdier svarer til A+ mærkede varmepumper.
Ved at vælge A++ mærkede væske-vandvarmepumper, kan der opnås endnu højere SCOP-værdier og dermed
endnu større energibesparelser.
A++ mærkede varmepumper skal som minimum leve op til nedenstående krav:
Varmepumpetype

SCOP-værdi

Væske-vandvarmepumpe til gulvvarme

3,95

Væske-vandvarmepumpe til radiatorer

3,33

På Energistyrelsens varmepumpeliste findes de bedste varmepumper på det danske marked. Varmepumperne på
listen overholder alle lovkrav og er testet af et uafhængigt testlaboratorium.
Der bør overvejes, at vælge en frekvensreguleret varmepumpe, der kan køre i dellast med længere driftsperioder
for at få størst effektivitet og længst levetid.
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Vejledende størrelse (varmepumpeeffekt)
Varmepumpens størrelse bestemmes ud fra bygningens varmetab. Typiske varmetab ses i skemaet nedenfor med
udgangspunkt i husets byggeår.
Hvis huset er energirenoveret på et senere tidspunkt, bruges tallene 1-2 kolonner længere til højre for det
oprindelige byggeår – afhængigt af omfanget af gennemførte energiforbedringer.
En varmepumpe dimensioneres typisk til at dække 80-85 % af husets varmetab. Den angivne varmepumpeeffekt
nedenfor er derfor 82 % af husets varmetab.
Byggeår
Areal

1930 - 1959
Husets energibehov

Skønnet
varmepumpeeffekt

1960 - 1979
Husets
energibehov

kW

Skønnet
varmepumpeeffekt

1980 - 1999
Husets
energibehov

kW

Skønnet
varmepumpeeffekt

2000 - 2005
Husets
energibehov

kW

Skønnet
varmepumpeeffekt
kW

100

6,9

5,7

5,7

4,7

3,7

3,0

3,1

2,5

140

9,6

7,9

7,5

6,2

4,9

4,0

4,4

3,7

180

12,4

10,2

9,4

7,7

6,1

5,0

5,7

4,4

Eksempel 1
Et hus fra 1965 på 140 m2 har skønsmæssigt et energibehov på 7,5 kW. Den nødvendige varmepumpeeffekt er 6,2 kW.

Eksempel 2
Hvis gulvet, hulmuren og loftet er efterisoleres, så det næsten opfylder kravene i Bygningsreglementet for huse opført fra 1980
til 1999, vil energibehovet være 4,9 kW. Den nødvendige varmepumpeeffekt er 4,0 kW.
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Energibesparelse
Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved konvertering til
væskevandvarmepumpe fra olie- eller gaskedel afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad.
Eksisterende
opvarmningsform
Isolering

Oliekedel før
1977

Oliekedel efter
1977
Oliekedel efter
1995

Elvarme

Vinduer
Areal m2
100
140
180
100
140
180
100
140
180
100
140
180

Ny væske-vand varmepumpe
Byggeår
1930 - 1959
1960 - 1979
1980 - 1999
Gulv: ca. 50 mm Gulv: ca. 50 mm Gulv: ca. 150 mm
Hulmur: Ingen
Hulmur: ca. 75
Hulmur: ca. 100
Loft: ca. 30 mm
mm
mm
Loft: ca. 100 mm Loft: ca. 200 mm
Forsats/koblet
21.300
26.500
32.000
16.900
22.200
27.400
22.900
28.200
33.800
18.500
23.700
29.000

Termoruder
Termoruder
Energibesparelse i kWh/år
19.300
13.800
22.100
15.600
26.100
17.300
14.800
9.600
17.700
11.200
21.700
12.800
20.900
15.400
23.700
17.200
27.700
18.900
16.500
11.400
19.200
13.000
23.200
14.600

2000 - 2005
Gulv: ca. 200 mm
Hulmur: ca. 125 mm
Loft: ca. 250 mm
Energiruder
10.600
11.600
12.500
7.000
7.800
8.500
12.200
13.100
14.000
14.000
9.600
10.300

Eksempler på brug af skemaet:

Eksempel 3
Et hus fra 1965 på 140 m2, der opvarmes med en oliekedel fra efter 1977, kan spare
ca. 17.700 kWh om året ved at konvertere til en væske-vandvarmepumpe.

Eksempel 4
Samme hus og kedel som i eksempel 1, men gulvet, hulmuren og loftet er efterisoleret, så det næsten opfylder kravene i
Bygningsreglementet for huse opført fra 1980 til 1999. Den årlige energibesparelse ved at skifte til en væske-vandvarmepumpe
udgør her 11.200 kWh.

Udførelse
Før varmepumpen dimensioneres, bør oplagte energibesparende foranstaltninger som fx hulmursisolering,
isolering af loft, udskiftning af ruder eller vinduer og tætning omkring vinduer udføres.

Dimensionering
Varmepumpen skal dimensioneres, så varme- og varmtvandsbehovet for det aktuelle hus dækkes.
Varmepumpen inkl. backup i form af elvarme dimensioneres af hensyn til driften til at dække 80−85 % af husets
dimensionerende varmebehov ved -12 °C, hvilket betyder, at den dækker 95−98 % af det årlige varmeforbrug. En
for lille varmepumpe vil kræve alt for meget tilskudsenergi (som regel el), mens en for stor varmepumpe vil få alt
for mange start/stopsekvenser, hvilket går ud over anlæggets driftsøkonomi og levetid. Frekvensregulerede

Side 40

| VARMEPUMPER

ENERGIHÅNDBOGEN 2019

varmepumper vil dog kunne køre i længere perioder i dellast til gavn for levetid og effektivitet

Væske-varmepumpe

Husets varmesystem (radiatorer og eller gulvvarme) skal altid vurderes, inden valget af varmepumpe træffes.
Fremløbstemperaturen til varmeanlægget skal være så lav som mulig. For hver grad fremløbstemperaturen
hæves, falder varmepumpens effektivitet med 1−3 %. Det betyder i praksis, at en stigning fra 45 til 55 °C kan
give et fald i normeffektiviteten (årsnyttevirkningen) på ca. 25 %. Med andre ord skal det sikres, at radiatorerne er
tilstrækkeligt store til at kunne sikre en lav fremløbstemperatur.

Jordvarme
Som udgangspunkt skal der bruges 25−35 meter jordslange pr. kW dimensionerende varmetab. Det svarer ca. til
25-40 m2 jordareal pr. kW varmetab for huset.

Lodrette jordslanger
De normale dimensioneringsregler, der benyttes i Norge og Tyskland, er følgende:
Dimensionerende energioptag: 35 W/m.
Energioptaget kan typisk svinge mellem 20 W/m for tørt sand og op til 65 W/m i fugtig jord. Længden af borehullet
varierer fra 20 til 200 meter.
Ved bestemmelse af jordforhold kan man som start søge oplysninger på GEUS’s hjemmeside:
http://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/vurdering-af-jordens-varmeled-ningsevne/

Montage
Jordvarme
Som regel nedgraves jordslangerne ved at grave en rende i haven, lægge jordslangen ned i renden
og herefter dække den til. Renderne med jordslangerne ligger ”i slag” − dvs. i tætte parallelle render.
På den måde fylder opgravningsområdet mindst muligt.
En anden metode er nedpløjning. Her pløjes renden op, slangen lægges ned i jorden, og renden tildækkes
i én samtidig proces med en særlig maskine, der løsner jorden, så jordslangen nemt kan
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presses ned i renden, før jorden i renden til sidst komprimeres.
Slangen nedgraves i 80-120 cm dybde med ca. 1,25 meter mellem hvert slag.
Varmepumpen placeres som regel på samme sted, som den tidligere olie- eller gaskedel har stået –
i et bryggers eller et fyrrum. De nedgravede slanger forbindes til varmepumpen. Det samme gør
husets varmesystem og rør til varmt brugsvand. Det kolde vand forbindes til varmtvandsbeholderen.
For at undgå kondens skal jordvarmeslangerne isoleres inde i huset med rørisolering beregnet til
kolde rør.
Følg altid varmepumpens installationsvejledning.
Det samlede varmepumpesystem sættes i drift, og betjeningspanel indstilles. Husets beboere skal
have demonstreret, hvordan anlægget betjenes, og have udleveret en manual.

Lodrette jordslanger
Etableringen af et lodret anlæg foregår ved, at en brøndborer borer et eller flere huller.
Boremetoden afhænger af jordbundsforholdene.
Ved boring i løse aflejringer er det nødvendigt at fore borehullet, hvilket normalt gøres med en bentonit/
cementblanding. Ved boring gennem forskellige grundvandsmagasiner er det nødvendigt at
tætne boringen ned gennem de lag, der adskiller de forskellige grundvandsmagasiner.
Efter at slangen er monteret, skal der foretage en test af den lodrette slanges energioptagningsevne.
Dette gøres ved, at man foretager en termisk test af varmeoptageren. Er varmeoptagevarmeoptagerens
energioptagningsevne ikke god nok, skal der bores endnu et hul.
I Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg (https://www.retsinformation.
dk/forms/R0710.aspx?id=186984) ses regler i forbindelse med etablering af lodrette jordslanger.

Funktionsafprøvning
I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af
varme- og køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene
overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn
Hvis anlægget indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal det efterses mindst én gang årligt af en montør, som har
den fornødne uddannelse. Er der mere end 2,5 kg kølemiddel i varmepumpen, skal det årlige eftersyn udføres af
en certificeret montør fra et kølefirma (jf. AT-bekendtgørelse nr. 100 om anvendelse af trykbærende udstyr).
En jordslange skal efterses mindst én gang årligt, og resultatet af eftersynet skal gemmes i minimum 5 år og
vises til kommunen på forlangende. Kun personer med den fornødne autorisation/certifikat må foretage indgreb i
kølemiddelsystemet.
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Luft-vandvarmepumpe
En luft-vandvarmepumpe består af en udedel og en indedel. Udedelen optager varmeenergi fra luften. Denne
varmeenergi løftes i varmepumpen til et højere temperaturniveau til brug for opvarmning og varmt brugsvand.
Ved temperaturløftet bruges el, og det bør derfor være så lavt som muligt.
Varmepumpens årseffektivitet betegnes SCOP (sæson effekt faktor). SCOP-værdien definerer varmepumpens
ydelse i løbet af året og medregner sæsonbestemte variationer.
En SCOP-værdi på 3,83 betyder fx, at varmepumpen i gennemsnit leverer 3,83 gange så meget energi end den
elektriske energi, den bruger.

Valg af luft-vandvarmepumpe
Det anbefales, at huset efterisoleres før varmepumpen dimensioneres, medmindre det er relativt nyt eller er blevet
efterisoleret for nyligt. Optimal drift opnås ved en dimensionering, der matcher husets dimensionerende varmetab.
En luft-vandvarmepumpe giver den bedste energieffektivitet i et hus med lavtemperaturvarmeafgiver
som fx gulvvarme eller store radiatorflader. Det bør ikke installeres i huse med radiatoranlæg med høje
fremløbstemperaturer.
Varmepumpens SCOP-værdi skal ifølge EU’s ecodesign forordning nr. 813/2013 som minimum leve op til
nedenstående krav:
Varmepumpetype

SCOP-værdi

Luft-vandvarmepumpe til gulvvarme

3,20

Luft-vandvarmepumpe til radiatorer

2,83

Ovenstående SCOP-værdier svarer til A+ mærkede varmepumper.
Ved at vælge A++ mærkede luft-vandvarmepumper, kan der opnås endnu højere SCOP-værdier og dermed endnu
større energibesparelser.
A++ mærkede varmepumper skal som minimum leve op til nedenstående krav:
Varmepumpetype

SCOP-værdi

Luft-vandvarmepumpe til gulvvarme

3,83

Luft-vandvarmepumpe til radiatorer

3,20

På Energistyrelsens varmepumpeliste findes de bedste varmepumper på det danske marked. Varmepumperne på
listen overholder alle lovkrav og er testet af et uafhængigt testlaboratorium.
Der bør overvejes, at vælge en frekvensreguleret varmepumpe, der kan køre i dellast med længere driftsperioder
for at få størst effektivitet og længst levetid.
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Vejledende størrelse (varmepumpeeffekt)
Varmepumpens størrelse bestemmes ud fra bygningens varmetab. Typiske varmetab ses i skemaet nedenfor med
udgangspunkt i husets byggeår.
Hvis huset er energirenoveret på et senere tidspunkt, bruges tallene 1-2 kolonner længere til højre for det
oprindelige byggeår – afhængigt af omfanget af gennemførte energiforbedringer.
En varmepumpe dimensioneres typisk til at dække 80-85 % af husets varmetab. Den angivne varmepumpeeffekt
nedenfor er derfor 82 % af husets varmetab.
Byggeår
Areal

1930 - 1959
Husets
energibehov

Skønnet
varmepumpeeffekt

1960 - 1979
Husets
energibehov

kW

1980 - 1999

Skønnet
varmepumpeeffekt

Husets
energibehov

kW

2000 - 2005

Skønnet
varmepumpeeffekt

Husets
energibehov

kW

Skønnet
varmepumpeeffekt
kW

100

6,9

5,7

5,7

4,7

3,7

3,0

3,1

2,5

140

9,6

7,9

7,5

6,2

4,9

4,0

4,4

3,7

180

12,4

10,2

9,4

7,7

6,1

5,0

5,7

4,4

Energibesparelse
Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved konvertering til
luft-vandvarmepumpe fra olie- eller gaskedel afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad.
Eksisterende
opvarmningsform
Isolering

Oliekedel før
1977

Oliekedel efter
1977
Gaskedel åben
forbrænding

Gaskedel lukket
forbrænding
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Ny luft-vand varmepumpe
Byggeår
1930 - 1959
1960 - 1979
1980 - 1999
Gulv: ca. 50 mm Gulv: ca. 50 mm Gulv: ca. 150 mm
Hulmur: Ingen
Hulmur: ca. 75
Hulmur: ca. 100
Loft: ca. 30 mm
mm
mm
Loft: ca. 100 mm Loft: ca. 200 mm
Forsats/koblet
20.900
26.000
31.400
16.500
21.600
26.800
22.500
27.700
33.100
18.100
23.200
28.400

Termoruder
Termoruder
Energibesparelse i kWh/år
19.000
13.600
21.700
15.400
25.600
17.100
14.500
9.400
17.300
11.000
21.200
12.600
20.600
15.200
23.300
17.000
27.200
18.700
16.100
11.200
18.800
12.800
22.700
14.300

2000 - 2005
Gulv: ca. 200 mm
Hulmur: ca. 125 mm
Loft: ca. 250 mm
Energiruder
10.500
11.400
12.300
6.900
7.600
8.300
12.000
13.000
13.900
8.800
9.500
10.200
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Eksempler på brug af skemaet:

Eksempel 5
Et hus fra 1970 på 140 m2, der opvarmes med en gaskedel med lukket forbrænding, kan spare
ca. 18.800 kWh om året ved at konvertere til en luft-vandvarmepumpe.

Eksempel 6
Samme hus og kedel som i eksempel 1, men gulvet, hulmuren og loftet er efterisoleret, så det næsten opfylder kravene i
Bygningsreglementet for huse opført fra 2000 til 2005. Den år-lige energibesparelse ved at skifte til en luft-vandvarmepumpe
udgør her 9.500 kWh.

Udførelse
Før varmepumpen dimensioneres, bør oplagte energibesparende foranstaltninger som fx hulmursisolering,
isolering af loft, udskiftning af ruder eller vinduer og tætning omkring vinduer udføres.

Dimensionering
Varmepumpen skal dimensioneres, så varme- og varmtvandsbehovet for det aktuelle hus dækkes.
Varmepumpen inkl. backup i form af elvarme dimensioneres af hensyn til driften til at dække 80−85 % af husets
dimensionerende varmebehov ved -12 °C, hvilket betyder, at den dækker 95−98 % af det årlige varmeforbrug. En
for lille varmepumpe vil kræve alt for meget tilskudsenergi (som regel el), mens en for stor varmepumpe vil få alt
for mange start/stopsekvenser, hvilket går ud over anlæggets driftsøkonomi og levetid. Frekvensregulerede
varmepumper vil dog kunne køre i længere perioder i dellast til gavn for levetid og effektivitet.

Luft-vandvarmepumpe (udedel)

Husets varmesystem (radiatorer og eller gulvvarme) skal altid vurderes, inden valget af varmepumpe træffes.
Fremløbstemperaturen til varmeanlægget skal være så lav som mulig. For hver grad fremløbstemperaturen
hæves, falder varmepumpens effektivitet med 1−3 %. Det betyder i praksis, at en stigning fra 45 til 55 °C kan
give et fald i normeffektiviteten (årsnyttevirkningen) på ca. 25 %. Med andre ord skal det sikres, at radiatorerne er
tilstrækkeligt store til at kunne sikre en lav fremløbstemperatur.
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Montage
Indedelen placeres som regel på samme sted, hvor den tidligere olie- eller gaskedel har stået fx i et bryggers eller
fyrrum.
Udedelen, der kan indeholde hele varmepumpen eller kun dens fordamperdelen, placeres på et fast underlag i
de afstande til ydervæg/tagudhæng, som producenten har foreskrevet. Evt. støbes et betondæk med isolering
under. Husk at sikre, at udedelen er hævet over terræn, så sne og blade ikke forhindrer optimal drift. Kontrollér at
udedelen dræner tilfredsstillende for tøvand fra afrimning, da varmeveksleren ellers med tiden bliver blokeret af is,
når udetemperaturen falder.
Udedelen placeres så tæt på indedelen som muligt dvs. med kortest mulig afstand til den ydervæg, som indedelen
står op ad. Udedelen kan have en svag hvislen, der kan virke generende på nogle mennesker. Derfor bør den ikke
monteres for tæt på en terrasse eller vinduer i opholdsrum.
Der bores huller i ydervæggen for at føre rør fra udedel til indedel. To rør med enten kølemiddel eller vand
opvarmet af varmepumpen/returvand fra varmeafgivere forbindes mellem udedel og indedel. Hullerne tætnes,
en eventuel dampspærrer reetableres og rørene isoleres. Hvis der skal cirkulere kølemiddel mellem indedel og
udedel, fyldes dette på rørene.
Der etableres afløb og strøm til varmepumpen.
Indedelen, der som regel indeholder en varmtvandsbeholder, forbindes til eksisterende varmerør og
varmtvandsrør. Hvis det varme vand fra husets varmesystem kommer direkte i kontakt med varmepumpen,
monteres et snavsfilter. Indedelen sluttes til el for supplerende opvarmning, og der monteres evt. elektrisk styring.
Installationsvejledningen for den aktuelle varmepumpe skal altid følges.
Varmepumpesystemet sættes i drift og betjeningspanel indstilles. Husets beboere får demonstreret, hvordan de
betjener anlægget, og de får udleveret en manual.

Funktionsafprøvning
I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn
Hvis anlægget indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal det efterses mindst én gang årligt af en montør, som har
den fornødne uddannelse. Er der mere end 2,5 kg kølemiddel i varmepumpen, skal det årlige eftersyn udføres af
en certificeret montør fra et kølefirma (jf. AT-bekendtgørelse nr. 100 om anvendelse af trykbærende udstyr).
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Luft-luftvarmepumpe
Luft-luftvarmepumper optager varmeenergi i udedelen fra udeluften. Varmeenergien løftes til et hø-jere
temperaturniveau i varmepumpen og afgives af indedelen til luften i det rum, som indedelen er placeret i – typisk
i en stue eller et køkken-alrum. Det betyder, at varmepumpen ikke opvarmer sekundære rum som soveværelse,
badeværelse mv. De rum vil derfor stadig skulle opvarmes med anden energikilde.
Som udgangspunkt kan en luft-luftvarmepumpe dække op til 70 % af opvarmningsbehovet i en bygning, mens
resten dækkes med anden energikilde fx almindelig elvarme. Dog fås større løsnin-ger med flere indedele,
såkaldte multisplitanlæg, som kan opvarme flere rum. Disse løsninger vil kunne dække en større andel af
opvarmningsbehovet.
Varmepumpens årseffektivitet betegnes SCOP (sæson effekt faktor). SCOP-værdien definerer varmepumpens
ydelse i løbet af året og medregner sæsonbestemte variationer.
En SCOP-værdi på 3,80 betyder fx, at varmepumpen i gennemsnit leverer 3,80 gange så meget energi end den
elektriske energi, den bruger.

Valg af luft-luftvarmepumpe
Varmepumpens SCOP-værdi skal ifølge EU’s ecodesign forordning nr. 206/2012 som minimum leve op til
nedenstående krav:
Kølemidlets Global Warming Potential

SCOP-værdi

GWP > 150

3,80

GWP < 150

3,42

GWP betyder Global Warming Potential for det benyttede kølemiddel, og det ses, at der gives ”rabat” på anlæg,
som benytter et kølemiddel med lav GWP-værdi, da SCOP kravet her er lavere.
Ovenstående SCOP-værdier svarer til A mærkede luft-luftvarmepumper.
Ved at vælge A+ eller A++ mærkede luft-vandvarmepumper, kan der opnås endnu højere SCOP-værdier og
dermed endnu større energibesparelser.
A+ og A++ mærkede varmepumper skal som minimum leve op til nedenstående krav:
Varmepumpetype

SCOP-værdi

A+ mærkede luft-luftvarmepumper

4,00

A++ mærkede luft-luftvarmepumper

4,60

På Energistyrelsens varmepumpeliste findes de bedste varmepumper på det danske marked. Varmepumperne på
listen overholder alle lovkrav og er testet af et uafhængigt testlaboratorium.
Det bør vælge en luft-luftvarmepumpe som benytter R-410a som kølemiddel.
Der bør endvidere vælges en varmepumpe med en lav nedre temperaturgrænse for drift, så den også kan klare
længerevarende kolde vinterperioder ved fx -10 °C.
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Hvis varmepumpen skal bruges til at holde et sommerhus frostfrit om vinteren, er det meget vigtigt, at den kan
indstilles til en temperatur på 8-12 °C. Ellers kan den forventede besparelse udeblive.

Energibesparelse
Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved konvertering til
væskevandvarmepumpe fra olie- eller gaskedel afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad.
Eksisterende
opvarmningsform
Isolering

Elvarme

Vinduer
Areal m2
100
140
180

Ny luft-luftvarmepumpe kombineret med elradiatorer
Byggeår
1930 - 1959
1960 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2005
Gulv: ca. 50 mm Gulv: ca. 50 mm Gulv: ca. 150 mm
Gulv: ca. 200 mm
Hulmur: Ingen
Hulmur: ca. 75
Hulmur: ca. 100
Hulmur: ca. 125 mm
Loft: ca. 30 mm
mm
mm
Loft: ca. 250 mm
Loft: ca. 100 mm Loft: ca. 200 mm
Forsats/koblet
9.500
13.200
16.800

Termoruder
Termoruder
Energibesparelse i kWh/år
8.100
4.400
10.100
5.500
12.900
6.900

Energiruder
2.900
3.100
3.900

Eksempel 7
Et hus fra 1950 på 180 m2, der opvarmes med elvarme, kan spare ca. 16.800 kWh om året ved at konvertere til en
luft-luftvarmepumpe.

Eksempel 8
Samme hus og opvarmningsform som i eksempel 1, men gulvet, hulmuren og loftet er efterisoleret, så det næsten opfylder
kravene i Bygningsreglementet for huse opført fra 1980 til 1999. Den årlige energibesparelse ved at skifte til en luft-luftvarmepumpe udgør her 6.900 kWh.

Udførelse
Dimensionering
En luft-luftvarmepumpe dimensioneres, så den dækker varmetabet i det rum, som indedelen er monteret i.
Derudover kan varmepumpen i begrænset omfang opvarme tilstødende rum, hvis dørene hertil står åbne.
Luft-luftvarmepumpen kan som regel ikke dække mere end 70 % af varmebehovet, medmindre det er en model
med flere indedele.

Luft-luft varmepumpe
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Montage
Sammenbygning af ude- og indedel skal foretages af en certificeret kølemontør eller en montør med et kategori
II-certifikat efter EU direktiv 303. El-tilslutning skal foretages af en elinstallatør.
Udedelen, der indeholder kompressor og fordamper, placeres på et fast underlag i de afstande til ydervæg/
tagudhæng, som producenten har foreskrevet.
Evt. støbes et betondæk med isolering under. Husk at sikre, at udedelen er hævet over terræn, så sne og
blade ikke forhindrer optimal drift. Kontrollér, at udedelen dræner tilfredsstillende for tøvand fra afrimning, da
varmeveksleren ellers med tiden bliver blokeret af is, når udetemperaturen falder.
Det frarådes at montere yderdelen på ydervæggen, idet vibrationer fra kompressoren kan forplante sig til væggen
gennem beslagene. Det gælder især på lette ydervægge.
Udedelen skal være så tæt på indedelen som muligt, dvs. med kortest mulig afstand til den ydervæg, som
indedelen er monteret på. Udedelen kan have en svag hvislen, der kan virke generende på nogle mennesker.
Derfor bør den ikke monteres for tæt på en terrasse eller vinduer i opholdsrum.
Indedelen placeres i det rum, som skal opvarmes.
Den monteres højt på en væg. Vær opmærksom på, at indedelen skaber en luftstrøm og i nogle tilfælde en svag
lyd, der generer nogle mennesker. Montér derfor om muligt indedelen væk fra spiseborde, sofaer o.l.
Der bores hul i ydervæggen, som kølerør mv. føres gennem. To rør for kølemiddel forbindes til udedelen og
indedelen. Rørene er isolerede, og hullerne tætnes efterfølgende. En eventuel dampspærrer reetableres.
Kølemiddel påfyldes rørene efter fabrikantens anvisning (både rør og udedel kan
være påfyldt kølemiddel ved levering). Ofte føres el og kondensvandsafløb fra indedel i samme gennemføring.
Strømmen sluttes til varmepumpen.
Installationsvejledningen for varmepumpen skal altid følges.
Det samlede varmepumpesystem sættes i drift, og betjeningspanel indstilles. Husets beboere informeres om,
hvordan anlægget betjenes, og får udleveret en manual.

Funktionsafprøvning
I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn
Hvis anlægget indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal det efterses mindst én gang årligt af en montør, som har
den fornødne uddannelse. Er der mere end 2,5 kg kølemiddel i varmepumpen, skal det årlige eftersyn udføres af
en certificeret montør fra et kølefirma (jf. AT-bekendtgørelse nr. 100 om anvendelse af trykbærende udstyr).
Mindst én gang årligt skal udedelen efterses, og varmeveksleren renses for blade og støv. Indedelens filter skal
jævnligt inspiceres og støvsuges, når det er nødvendigt. Kunden skal instrueres i dette og kan evt. tilbydes en
servicekontrakt.
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Brugsvandsvarmepumpe
En brugsvandsvarmepumpe er opbygget som et højt, smalt kabinet med udsugningsventilator, varmepumpe og
varmtvandsbeholder.
Varmepumpen genvinder varmen fra den varme og fugtige luft, der suges ud af bad, køkken og bryggers. Varmen
bruges til produktion af varmt brugsvand. Denne varme ville ellers gå tabt.
Nogle brugsvandsvarmepumper har mulighed for tilslutning af en mindre gulvvarme- eller radiatorkreds.
Varmepumpens årseffektivitet betegnes SCOP (sæson effekt faktor). SCOP-værdien definerer varmepumpens
ydelse i løbet af året og medregner sæsonbestemte variationer.
En SCOP-værdi på 3,00 betyder fx, at varmepumpen i gennemsnit leverer 3,00 gange så meget energi end den
elektriske energi, den bruger.

Valg af brugsvandsvarmepumpe
Ved at montere en brugsvandsvarmepumpe opnås der en besparelse på varmeregningen, fordi energien i
ventilationstabet genvindes til at producere varmt brugsvand.
Der kommer dog et mindre tillæg på elregningen, idet der bruges el til at forsyne varmepumpedelen. Den endelige
energibesparelse vil bl.a. afhænge af mængden af varmt brugsvand.
Varmepumpens SCOP-værdi skal ifølge EU’s ecodesign forordning nr. 814/2013 som minimum leve op til
nedenstående krav:
Angivet forbrugsprofil

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Blandet vand
ved 40 °C

65 l

130 l

210 l

300 l

520 l

1.040 l

SCOP-værdi

1,88

2,75

2,88

3,00

3,25

3,25

Det anbefales at vælge en brugsvandsvarmepumpe, der som minimum er A-mærket.
Brugsvandsvarmepumpen bør have en SCOP-værdi på minimum 2,9 (beholder på 130 liter).
Ved at vælge en A+-mærket brugsvandsvarmepumpe, kan der opnås en endnu højere SCOP-værdi og dermed en
endnu større energibesparelse.
Brugsvandsvarmepumpen bør have en SCOP-værdi på minimum 3,8 (beholder på 130 liter).

Energibesparelse
Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved konvertering til
væskevandvarmepumpe fra olie- eller gaskedel afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad.
Eksisterende ventilationssystem

Naturlig ventilation, dvs. udskiftning af
luften 12 gange i døgnet.
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Ny brugsvandsvarmepumpe
Personer

Energibesparelse ved installation af brugsvandsvarmepumpe kWh pr. år

1

1.260

2

2.120

3

2.980

4

3.840

5

4.700

6

5.560

ENERGIHÅNDBOGEN 2019

Ny brugsvandsvarmepumpe

Eksisterende ventilationssystem

Energitillæg til forsyning af brugsvand varmepumpe kWh
pr. år
Personer

Varmepumpe med
energimærke A
SCOP = 2,9

Varmepumpe med
energimærke A+
SCOP = 3,8

1

504

402

2

801

628

3

1.098

854

4

1.394

1.081

5

1.691

1.307

6

1.907

1.533

Naturlig ventilation, dvs. udskiftning af luften 12 gange i døgnet.

Eksempler på brug af skemaet:

Eksempel 9
I et hus med naturlig ventilation og fire personer kan der spares 3.840 kWh om året ved at installere en A mærket brugsvandsvarmepumpe. Energitillægget til forsyning af brugsvandsvarmepumpen vil udgøre 1.394 kWh om året. Besparelsen bliver
således i alt 2.446 kWh om året.

Eksempel 10
Samme hus som i eksempel 1, men der installeres en A+ mærket brugsvandsvarmepumpe. Den årlige energibesparelse er
den samme som i eksempel 1, men energitillægget til forsy-ning af brugsvandsvarmepumpen vil udgøre 1.081 kWh om året.
Besparelsen bliver således i alt 2.759 kWh om året.

Udførelse
Dimensionering
Brugsvandsvarmepumpen dimensioneres til at klare en udsugning på mindst følgende i køkken, bad, toilet,
bryggers og kælder:
Køkken: 				20 l/s
Bad og toilet: 			
15 l/s
Særskilt toilet/bryggers/kælderrum: 10 l/s

Brugsvandsvarmepumpe
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De fleste brugsvandsvarmepumper kan justeres trinvist til at udsuge forskellige luftmængder, typisk 100 - 300
m3/h. Denne luftmængde er tilstrækkelig til at dække behovet for udsugning og et varmtvandsbehov på 150 - 450
liter pr. dag.

Montage
Brugsvandsvarmepumpen placeres opretstående i bryggers e.l. Der monteres nye udsugningsarmaturer i køkken,
bad og brygges. De forbindes via udsugningskanaler til brugsvandsvarmepumpen.
Den ”brugte” luft sendes via en ventilationskanal ud af en afkasthætte. Udsugnings- og afkastkanaler
skal forbindes via en brandhæmmet fleksibel forbindelse for at undgå vibrationer i kanalerne.
Brugsvandsvarmepumpen skal tilsluttes kondensafløb, jævnfør producentens forskrifter.
En autoriseret el-installatør skal trække et nyt elkabel fra eltavlen til varmepumpen, da det anbefales
at varmepumpen får tildelt sin egen sikringsgruppe. En vvs-installatør skal forbinde den indbyggede
varmtvandsbeholder til koldtvandsforsyning og varmtvandsaftapning.
Når ventilationskanalerne føres gennem dampspærren, skal der anvendes en membrangennemføring.
Der monteres en lyddæmper ved brugsvandsvarmepumpen, og det anbefales at montere lyddæmpere før
udsugningsarmaturer for at undgå, at lyd bevæger sig fra rum til rum via ventilationskanalerne.
Brugsvandsvarmepumpen indreguleres, så Bygningsreglementets krav til udskiftning af luft i huset overholdes.

Funktionsafprøvning
I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn
Hvis anlægget indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal det efterses mindst én gang årligt af en montør, som har
den fornødne uddannelse. Er der mere end 2,5 kg kølemiddel i varmepumpen, skal det årlige eftersyn udføres af
en certificeret montør fra et kølefirma (jf. AT-bekendtgørelse nr. 100 om anvendelse af trykbærende udstyr).
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Varmepumper – kombinerede med andre anlæg

Boligventilationsvarmepumpe				Gashybridvarmepumpe

Indledning
I energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde fx er i form af elvarme, ældre olie eller gaskedler bør
det overvejes at installere boligventilationsvarmepumper.
Ved at montere en boligventilationsvarmepumpe opnås der en besparelse på varmeregningen, fordi varmen i
ventilationstabet genvindes og ventilationen bidrager til opvarmningen. Der kommer dog tillæg på elregningen, da
der bruges el til at forsyne ventilations- og varmepumpedelen.
Gasforbruget i et enfamiliehus kan typisk halveres ved at kombinerer en moderne kondenserende gaskedel med
en luft-vandvarmepumpe. Denne kombination betegnes gashybridvarmepumpe.
Der findes grundlæggende to systemer:
•
En enhedspakke, hvor alle varmepumpe- og kedeldele er samlet i en enkelt enhed (unit)
•
En systempakke, hvor hybridsystemet består af enkeltstående dele fra samme producent, der er konstrueret
til at arbejde sammen i et veldefineret system
Gasforbruget i et enfamiliehus kan ligeledes halveres ved at eftermontere en luft-vandvarmepumpe af add-on
typen som supplement til den eksisterende gaskedel.

Varmepumper
Boligventilationsvarmepumpe
En boligventilationsvarmepumpe er et ventilationsanlæg med aktiv varmegenvinding. Herved forstås brugen af
både varmeveksler og varmepumpe til at genanvende varmen fra varm og fugtig udsugningsluft. Hvis et hus luftes
ud uden at genvinde varmen i udsugningsluften, ventileres op til 30 % af varmen ud.
En boligventilationsvarmepumpe placeres typisk på loft eller i bryggers og består af et kabinet med sammenbygget
ventilationsenhed, varmeveksler og varmepumpe.
Ventilationsdelen dimensioneres til at dække boligens ventilationsbehov. Varmevekslerdelen genvinder
størstedelen af varmen (70 - 90 %) fra husets ventilationsluft.
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Varmepumpedelen genvinder den resterende varme (10 - 30 %) og leverer et supplement af varme til
ventilationsdelens indblæsningsluft eller på nogle udgaver et supplement til varmt brugsvand.
Installation af en boligventilationsvarmepumpe kræver ventilationskanaler til indblæsning i opholdsrum og
udsugning i køkken, bad og bryggers. Hvis det er fysisk eller økonomisk uoverkommeligt at komme til at
indbygge indblæsningskanaler, kan en brugsvandsvarmepumpe være et muligt alternativ. Se endvidere under
”Brugsvandsvarmepumpe”.
Varmepumpens årseffektivitet betegnes SCOP (sæson effekt faktor). SCOP-værdien definerer varmepumpens
ydelse i løbet af året og medregner sæsonbestemte variationer.
En SCOP-værdi på 3,8 betyder fx, at varmepumpen i gennemsnit leverer 3,8 gange så meget energi end den
elektriske energi, den bruger.

Valg af boligventilationsvarmepumpe
Boligventilationsvarmepumpen skal leve op til nedenstående krav under den forudsætning, at
R-410a benyttes som kølemiddel.
Minimum
Tør virkningsgrad (VGV): Mindst 80 %
Specifikt elforbrug (SFP): Maksimalt 1000 J/m3
SCOP i opvarmningstilstand: Minimum 3,8
Lavenergi
Tør virkningsgrad (VGV): Mindst 85 %
Specifikt elforbrug (SFP): Maksimalt 800 J/m3
SCOP i opvarmningstilstand: Minimum 4,0
Den tørre virkningsgrad skal være dokumenteret i henhold til EN 13141-7.
I det specifikke elforbrug til lufttransport (SFP) medregnes alle komponenter fra nettilslutning til ventilatorer, fx
frekvensomformer. Effektoptag til komponenter, der ikke vedrører lufttransport, medregnes ikke.
SFP måles for driftsformen med maksimalt tryktab.
Bemærk, at det ønskede disponible tryk i kanalsystemet typisk vil være:
•
•
•
•

God plads til kanaler (hovedkanal ø200-ø250): 40 Pa
Almindelig installation (hovedkanal ø200): 60 Pa
Dårlig plads til kanaler (hovedkanal ø160-ø200): 80 Pa
Alle armaturer skal være store lavtryksarmaturer med tryktab på 5-10 Pa ved maksimal luftmængde
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Energibesparelse
Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse og energitillæg, der kan opnås ved installere en
boligventilationsvarmepumpe afhængigt af husets størrelse.
Ny brugsvandsvarmepumpe

Eksisterende ventilationssystem

Samlet energibesparelse og varmesupplement kWh pr. år

Naturlig ventilation, dvs. udskiftning af luften 12 gange i døgnet.

Areal m2

Minimum:
VGV = 80, SFP = 1.000 J/
m3, COP = 3,8

Lavenergi:
VGV = 85 %, SFP = 800 J/
m3, COP = 4,0

100

5.666

6.559

140

8.053

8.406

180

9.522

9.941

Ny brugsvandsvarmepumpe

Eksisterende ventilationssystem

Samlet energibesparelse og varmesupplement kWh pr. år

Naturlig ventilation, dvs. udskiftning af luften 12 gange i døgnet.

Areal m2

Minimum:
VGV = 80, SFP = 1.000 J/
m3, COP = 3,8

Lavenergi:
VGV = 85 %, SFP = 800 J/
m3, COP = 4,0

100

1.712

1.684

140

2.174

2.171

180

2.561

2.561

Eksempel 11
I et hus på 140 m2 med naturlig ventilation kan der spares 8.053 kWh om året ved at instal-lere en A mærket brugsvandsvarmepumpe. Energitillægget til forsyning af brugsvandsvarme-pumpen vil udgøre 2.174 kWh om året. Besparelsen bliver således
i alt 5.879 kWh om året.

Eksempel 12
Samme hus som i eksempel 1, men der installeres en A+ mærket brugsvandsvarmepumpe. Den årlige energibesparelse 8.406
kWh, mens energitillægget til forsyning af brugsvandsvarmepumpen vil udgøre 2.171 kWh om året. Besparelsen bliver således
i alt 6.235 kWh om året.
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Udførelse
Dimensionering
Huset bør være lige så tæt som et nyt hus, hvilket eksempelvis kan dokumenteres med en såkaldt blower-door
test.
Hvis ventilationsanlægget skal fungere korrekt, skal der være forbindelse mellem alle rum, også når dørene er
lukkede. Dvs., at der skal indbygges riste i dørene, dørtræ under dørene skal fjernes o.l.
Boligventilationsvarmepumpen skal dimensioneres til et luftskifte på minimum 0,30 l/s pr. kvadratmeter opvarmet
etageareal. Derudover skal der, evt. på anden vis, være mulighed for et øget luftskifte fra køkken, bad, toilet
bryggers og kælder på:
Køkken: 				20 l/s
Bad og toilet: 			
15 l/s
Særskilt toilet/bryggers/kælderrum: 10 l/s

Boligventilationsvarmepumpe

Montage
Boligventilationsvarmepumpen placeres enten i bryggers eller på loft. Den forbindes via ventilationskanaler til
udsugningsarmaturer i køkken, badeværelser og bryggers samt indblæsningsarmaturer i stuer og værelser.
Boligventilationsvarmepumpen får frisk luft enten via en friskluftsrist i en ydermur eller en hætte på taget forbundet
til ventilationsaggregatet via en ventilationskanal. Den ”brugte” luft sendes via en ventilationskanal ud af en
afkasthætte.
Alle fire kanaler skal tilsluttes boligventilationsvarmepumpen med en brandhæmmet fleksibel forbindelse for at
undgå vibrationer i kanalerne. Emhætten bør ikke tilsluttes boligventilationsvarmepumpen, idet madlavning fedter
kanalerne til.
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Hvis boligventilationsvarmepumpen placeres på loftet, skal det stå på et fast underlag, der har tilstrækkelig styrke
til at bære både anlægget og 1-2 mand. Det skal placeres, så der er plads omkring det til at forbinde kanaler,
tilslutte strøm og afløb. Desuden skal underlaget være vibrationsfrit. Dette kan fx. opnås ved at opbygge en
sandwichkonstruktion, som aggregatet stilles på.
Der bør opsættes et styrepanel med en filteralarm placeret synligt i stueetagen. En boligventilationsvarmepumpe
støjer typisk ikke mere end et køle- eller fryseskab, men en placering direkte over opholdsrum bør alligevel
undgås.
Boligventilationsvarmepumper skal altid tilsluttes kondensafløb, jævnfør producentens forskrifter.
En autoriseret el-installatør skal trække et nyt elkabel fra eltavlen til varmepumpen, da det anbefales at
varmepumpen får tildelt sin egen sikringsgruppe. El-installatøren bør samtidig etablere en udligningsforbindelse til
ventilationskanalerne.

Ventilationskanaler
Kanalsystemet bør være så enkelt og symmetrisk som muligt, da det gør indregulering simpel.
Kanalsystemet bør dimensioneres til en lufthastighed på 2,5 m/s, så der opnås et lavt tryk og selvindregulering.
Ventilationskanalerne bør udføres i spiralfalsede rør med tætning af gummiringe. Til et enfamiliehus vil
hovedkanalerne typisk være 160 mm i diameter, og kanalerne til indblæsnings- og udsugningsarmaturer vil typisk
være 100 mm i diameter. Ventilationskanalerne skal minimum udføres med lige stykker mindst svarende til 4
gange rørdiameteren før alle bøjninger.
T-stykker bør så vidt muligt undgås. I stedet for T-stykker anbefales det at bruge 45° afgreninger og 45° og 90°
bøjninger.
Når ventilationskanalerne føres gennem dampspærren, skal der anvendes en membrangennemføring. Det gælder
også, hvis kondensafløb eller elkabler gennembryder dampspærren.
Der skal monteres en lyddæmper ved boligventilationsvarmepumpen, og det anbefales at montere
lyddæmpere før indblæsnings- eller udsugningsarmaturer for at undgå, at lyd bevæger sig fra rum til rum via
ventilationskanalerne.
Indtags- og afkasthætter eller tilsvarende riste bør placeres med minimum 3 meters afstand. Indtagshætter skal
føres over tagryggen. Hvis der er tale om en indtagsrist, bør den placeres på en nordvendt væg for at opnå
køleeffekt om sommeren. Indtags- og afkasthætter eller indtagsrist bør være 1-2 dimensioner større end kanalen,
som de betjener.

Indregulering
Når boligventilations- og ventilationskanalerne er monterede, skal det samlede ventilationsanlæg indreguleres, så
luftmængder på indblæsning og udsugning er lige store.

Funktionsafprøvning
I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
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Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn
Afhængigt af størrelsen på varmepumpedelen og dens kølemiddelfyldning, som typisk varierer fra 0,5 - 3 kg er der
lovkrav til årligt eftersyn af kølekredsen.
Hvis anlægget indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal det efterses mindst én gang årligt af en montør, som har
den fornødne uddannelse. Er der mere end 2,5 kg kølemiddel i varmepumpen, skal det årlige eftersyn udføres af
en certificeret montør fra et kølefirma (jf. AT-bekendtgørelse nr. 100 om anvendelse af trykbærende udstyr).
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Gashybridvarmepumpe og add-on varmepumpe
En gashybridvarmepumpe er en kombination af en moderne kondenserende gaskedel med en
luft-vandvarmepumpe mens en add-on varmepumpe en kombination af en eksisterede gaskedel med en
luft-vandvarmepumpe.
Når udetemperaturen er høj, er varmepumpens varmeydelse stor nok til at dække varme- og varmtvandsbehovet.
Når temperaturen kommer under et bestemt niveau – fx 0°C – dækkes varmebehovet af gaskedlen alene.
Varmepumpen og gaskedlen bruges på samme tid i overgangsperioderne.
Varmt vand produceres normalt kun ved hjælp af gaskedlen for at undgå høje driftstemperaturer og en nedsat
COP for varmepumpen.
Der bør benyttes lave fremløbs- og returtemperaturer i varmeanlægget. Det betyder, at radiatorernes samlede
areal skal være stort nok til at kunne dække det dimensionerende varmetab ved en fremløbstemperatur på
55 °C ved en udetemperatur på minus 12°C. Hvis en beregning viser, at ra-diatorarealet ikke er stort nok,
må det forøges. Alternativt kan det dimensionerende varmetab reduceres ved at foretage energibesparende
foranstaltninger som fx efterisolering af ydervægge og lofter samt udskiftning af vinduer.
Ved kondenserende kedler, bør varmtvandsbeholderen have en stor varmeeffekt, så kedlen fortrinsvis kan køre
kondenserende drift under opvarmning af brugsvandet. Leverandøren af gashybridvarmepumpen vil normalt
anbefale varmtvandsbeholdere, der passer til den aktuelle gaskedel. En beholder på 60 l vil typisk kunne
overholde kravene i vandnormen (DS 439).

Valg af gashybridvarmepumpe
Årsvirkningsgraden for kedlen skal minimum være 86 % ved rumopvarmning, svarende til kravet i EU’s ecodesign
forordning nr. 813/2013 baseret på øvre brændværdi. Det anbefales dog, at der installeres en A-mærket gaskedel,
hvor kravet er en årsvirkningsgrad der skal ligge mellem 90 og 98 %.
Varmepumpens årseffektivitet betegnes SCOP (sæson effekt faktor). SCOP-værdien definerer varmepumpens
ydelse i løbet af året og medregner sæsonbestemte variationer.
En SCOP-værdi på 3,83 betyder fx, at varmepumpen i gennemsnit leverer 3,83 gange så meget energi end den
elektriske energi, den bruger.
Varmepumpens SCOP-værdi skal ifølge EU’s ecodesign forordning nr. 813/2013 som minimum leve op til
nedenstående krav:
Varmepumpetype

SCOP-værdi

Luft-vandvarmepumpe til gulvvarme

3,20

Luft-vandvarmepumpe til radiatorer

2,83

Ovenstående SCOP-værdier svarer til A+ mærkede varmepumper.
Ved at vælge A++ mærkede luft-vandvarmepumper, kan der opnås endnu højere SCOP-værdier og dermed endnu
større energibesparelser.
A++ mærkede varmepumper skal som minimum leve op til nedenstående krav:
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Varmepumpetype

SCOP-værdi

Luft-vandvarmepumpe til gulvvarme

3,83

Luft-vandvarmepumpe til radiatorer

3,20

På Energistyrelsens varmepumpeliste findes de bedste varmepumper på det danske marked. Varmepumperne på
listen overholder alle lovkrav og er testet af et uafhængigt testlaboratorium.
Der bør overvejes, at vælge en frekvensreguleret varmepumpe, der kan køre i dellast med længere driftsperioder
for at få størst effektivitet og længst levetid.

Valg af add-on varmepumpe
Det anbefales, at den eksisterende gaskedel suppleres med en add-on luft-vandvarmepumpe, der som minimum
er A+ mærket. Se endvidere under ”Gashybridvarmepumpe”.

Vejledende størrelse (varmepumpeeffekt)
Varmepumpens størrelse bestemmes ud fra bygningens varmetab. Typiske varmetab ses i skemaet nedenfor med
udgangspunkt i husets byggeår.
Hvis huset er energirenoveret på et senere tidspunkt, bruges tallene 1-2 kolonner længere til højre for det
oprindelige byggeår – afhængigt af omfanget af gennemførte energiforbedringer.
En varmepumpe dimensioneres typisk til at dække 80-85 % af husets varmetab. Den angivne varmepumpeeffekt
nedenfor er derfor 82 % af husets varmetab.
Byggeår
Areal

1930 - 1959
Husets energibehov

Skønnet
varmepumpeeffekt

1960 - 1979
Husets
energibehov

kW

Skønnet
varmepumpeeffekt

1980 - 1999
Husets
energibehov

kW

Skønnet
varmepumpeeffekt

2000 - 2005
Husets
energibehov

kW

Skønnet
varmepumpeeffekt
kW

100

6,9

5,7

5,7

4,7

3,7

3,0

3,1

2,5

140

9,6

7,9

7,5

6,2

4,9

4,0

4,4

3,7

180

12,4

10,2

9,4

7,7

6,1

5,0

5,7

4,4

Eksempel 13
Et hus fra 1965 på 140 m2 har skønsmæssigt et energibehov på 7,5 kW. Den nødvendige varmepumpeeffekt er 6,2 kW.

Eksempel 14
Hvis gulvet, hulmuren og loftet er efterisoleres, så det næsten opfylder kravene i Bygnings-reglementet for huse opført fra 1980
til 1999, vil energibehovet være 4,9 kW. Den nødvendige varmepumpeeffekt er 4,0 kW.
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Energibesparelse
Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved konvertering til
gashybridvarmepumpe fra gammel gaskedel afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad.
Eksisterende
opvarmningsform
Isolering

Gasblæsebrænder monteret på kedel fra
før 1977
Gasblæsebrænder monteret på kedel fra
efter 1977
Gaskedel, åbenforbrænding
med trækafbryder
Gaskedel, lukket
forbrænding
med balanceret
eller splitaftræk

Gashybridvarmepumpe
Byggeår eller år for energirenovering af huset
1930 - 1959
1960 - 1979
1980 - 1999
Gulv: ca. 50 mm Gulv: ca. 50 mm Gulv: ca. 150 mm
Hulmur: Ingen
Hulmur: ca. 75
Hulmur: ca. 100
Loft: ca. 30 mm
mm
mm
Loft: ca. 100 mm Loft: ca. 200 mm

Vinduer
Areal m2
100
140
180
100
140
180

Forsats/koblet

100
140
180

17.100
21.000
25.200

15.600
17.700
20.600

11.600
12.900
14.200

9.100
9.800
10.500

100
140
180

12.600
16.500
20.400

11.200
13.200
16.100

7.600
8.700
9.800

5.800
6.300
6.800

16.500
20.100
24.100
11.300
15.100
19.100

Termoruder
Termoruder
Energibesparelse i kWh/år
15.200
11.200
17.000
12.500
19.800
13.800
9.900
6.200
11.900
7.300
14.800
8.500

2000 - 2005
Gulv: ca. 200 mm
Hulmur: ca. 125 mm
Loft: ca. 250 mm
Energiruder
8.700
9.500
10.100
4.300
4.900
5.400

Eksempler på brug af skemaet:

Eksempel 15
I et hus fra 1965 på 140 kvadratmeter, der opvarmes med en gasblæsebrænder monteret på en kedel fra efter 1977, kan der
spares ca. 11.900 kWh om året ved at skifte til en gashybridvarmepumpe.

Eksempel 16
Samme hus med gashybridvarmepumpe som i eksempel 4, men gulvet, hulmuren og loftet er efterisoleret, så det næsten opfylder kravene i Bygningsreglementet for huse opført fra 1980 til 1999. Den årlige energibesparelse ved at skifte til en gashybridvarmepumpe udgør her 7.300 kWh.
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Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved supplering af en gammel
gaskedel med en add-on varmepumpe afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad.
Eksisterende
opvarmningsform
Isolering

Gasblæsebrænder monteret på kedel fra
før 1977
Gasblæsebrænder monteret på kedel fra
efter 1977
Gaskedel, åbenforbrænding
med trækafbryder
Gaskedel, lukket
forbrænding
med balanceret
eller splitaftræk
Kondenserende
gaskedel

Add-on varmepumpe
Byggeår eller år for energirenovering af huset
1930 - 1959
1960 - 1979
1980 - 1999
Gulv: ca. 50 mm Gulv: ca. 50 mm Gulv: ca. 150 mm
Hulmur: Ingen
Hulmur: ca. 75
Hulmur: ca. 100
Loft: ca. 30 mm
mm
mm
Loft: ca. 100 mm Loft: ca. 200 mm

Vinduer
Areal m2
100
140
180
100
140
180

Forsats/koblet

100
140
180

9.200
12.600
16.500

8.100
9.700
12.300

5.200
6.100
7.000

3.600
4.100
4.600

100
140
180

8.400
12.100
16.000

7.000
8.900
11.700

3.900
4.800
5.800

2.600
3.300
3.300

100

8.000

6.800

3.700

2.200

140

11.100

8.500

4.700

2.600

180

14.400

10.800

5.700

4.700

9.100
12.100
15.800
8.500
12.100
16.000

Termoruder
Termoruder
Energibesparelse i kWh/år
8.000
5.300
9.500
6.200
11.800
7.000
7.100
3.900
9.000
4.900
11.800
5.900

2000 - 2005
Gulv: ca. 200 mm
Hulmur: ca. 125 mm
Loft: ca. 250 mm
Energiruder
3.600
4.100
4.600
2.500
2.900
3.300

Eksempler på brug af skemaet:

Eksempel 17
I et hus fra 1955 på 180 kvadratmeter, der opvarmes med en kondenserende gaskedel, kan der spares ca. 14.400 kWh om
året ved at skifte til en gashybrid varmepumpe.

Eksempel 18
Samme hus og hybridvarmepumpe som i eksempel 6, men gulvet, hulmuren og loftet er efterisoleret, så det næsten opfylder
kravene for huse opført fra 1980 til 1999. Den årlige energibesparelse ved at skifte til en gashybridvarmepumpe udgør 5.700
kWh.
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Udførelse
Dimensionering
Gashybridvarmepumpe
Før gashybridvarmepumpen dimensioneres, bør oplagte energibesparende tiltag udføres – fx hulmursisolering,
isolering af loft, udskiftning af ruder eller vinduer og tætning omkring vinduer.
Gashybridvarmepumpen skal passe til varme- og varmtvandsbehovet samt til varmeanlægget.
Varmepumpen dimensioneres til at dække ca. 50-60 % af husets dimensionerende effektbehov for varme. Herved
kan varmepumpen dække ca. 70-80 % af det årlige energiforbrug til rumopvarmning. Den resterende del af
rumvarmeforbruget samt energiforbruget til varmt brugsvand skal dækkes af gaskedlen. Det indebærer bl.a., at
gaskedlen skal kunne dække 100 % af husets varmebehov ved -12°C.
For at varmeanlægget er velegnet til drift med kondenserende kedel og varmepumpe, skal det være dimensioneret
til lave fremløbs- og returtemperaturer. Ifølge DS 469 skal den dimensionerende fremløbstemperatur for
kondenserende kedler og varmepumper være på højst 55 °C for radiatoranlæg og højst 45 °C for gulvvarme. For
radiatoranlæg anbefales en maksimal dimensionerende afkøling på 10 °C og for gulvvarme maksimalt 7 °C.
Samspillet mellem gashybridvarmepumpe, bygning og varmeanlæg spiller en vigtig rolle, og overdimensionering
kan være kritisk.
Ved lette kedler og varmepumper opstår der pendlende drift, hvis vandstrømmen i anlægget ikke er stor nok.
Ydelsen lige efter start er ofte stor, og hvis vandstrømmen ikke kan fjerne varmen i takt med produktionen, opstår
der pendlinger.
Selvom nye gaskedler normalt er forsynet med modulerende brændere og varmepumper kan være
omdrejningsregulerede, skal man alligevel være opmærksom på, om der er mulighed for tilstrækkelig vandstrøm i
anlægget.

Indregulering
Gashybridvarmepumpen skal indreguleres.
Ved installation af en kedel med gasblæseluftbrænder skal brænderen indreguleres i henhold til BR18. Her
henvises til Gassikkerhedsloven (www.sik.dk/Virksomhed/Gassikkerhedsregler/Gassik-kerhedsloven).
Varmepumpens indstillinger for fremløbstemperaturkurve skal indstilles, så de passer til husets varmeanlæg.
Desuden skal varmepumpens indstillinger justeres.

Automatik
Anlægget forsynes med en automatik, der sørger for, at kun kedlen er i drift ved lave temperaturer. Skiftet mellem
varmepumpe- og kedeldrift afhænger af den aktuelle dimensionering, men finder typisk sted i intervallet mellem 0
og -5 ºC.
Anlægget forsynes endvidere med et vejrkompenseringsanlæg, der sørger for at regulere fremløbstemperaturen i
forhold til udetemperaturen. Kurven for fremløbstemperaturen som funktion af ude-temperaturen stilles så lavt som
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muligt. Dette vil sikre den bedst mulige energiøkonomi og de bedste driftsbetingelser for anlægget.
Vejrkompenseringsanlægget indeholder ofte også en rumføler.

		

Gashybridvarmepumpe

Add-on varmepumpe
Før add-on varmepumpen dimensioneres, bør oplagte energibesparende foranstaltninger som fx hulmursisolering,
isolering af loft, udskiftning af ruder eller vinduer og tætning omkring vinduer udføres.
Varmepumpen skal passe til varmebehovet og til varmeanlægget.
Varmepumpen dimensioneres til at dække ca. 50- 60 % af husets dimensionerende effektbehov for varme. Herved
kan varmepumpen dække ca. 70-80 % af det årlige varmeforbrug til rumopvarmning. Den resterende del af
rumvarmeforbruget samt forbruget til opvarmning af varmt brugsvand skal dækkes af gaskedlen. Det indebærer
bl.a., at den eksisterende gaskedel skal kunne dække 100 % af husets varmebehov ved -12°C.

Indregulering
Varmepumpen skal indreguleres, så den fungerer i optimalt samspil med den eksisterende gaskedel.
Varmepumpens indstillinger for fremløbstemperaturkurve skal indstilles, så det passer til husets varmeanlæg.
Desuden skal varmepumpens indstillinger justeres.

Automatik
Anlægget forsynes med en automatik, der sørger for, at kun kedlen er i drift ved lave temperaturer. Skiftet mellem
varmepumpe- og kedeldrift afhænger af den aktuelle dimensionering, men finder typisk sted i intervallet mellem 0
og -5 ºC.
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Anlægget forsynes endvidere med et vejrkompenseringsanlæg, der sørger for at regulere fremløbstemperaturen
i forhold til udetemperaturen. Kurven for fremløbstemperaturen som funktion af udetemperaturen stilles så
lavt som muligt. Dette vil sikre den bedst mulige energiøkonomi og de bedste driftsbetingelser for anlægget.
Vejrkompenseringsanlægget indeholder ofte også en rumføler.

Montage
Gashybridvarmepumpe
Eksisterende installation
Den eksisterende gaskedel, som typisk er placeret i et bryggers eller fyrrum, kobles fra varmeanlægget og
varmtvandsbeholderen. Gaskedlen demonteres. Det samme gælder varmtvandsbeholderen, hvis den udskiftes.
Ny installation
Den nye gaskedel og den evt. nye varmtvandsbeholder monteres. Gaskedlen og varmtvandsbeholderen
forbindes. Der etableres nyt aftræk. Kedlen skal opsættes, så aftrækket kan placeres korrekt, hvad enten der er
tale om balanceret aftræk eller splitaftræk.
Gasledningen sluttes til den nye gaskedel. Koldt vand sluttes til varmtvandsbeholderen. Varmeanlægget kobles til
gaskedlen via et hybridmodul. Gaskedlen tilsluttes el og sættes i gang.
Kedlens bruger skal have overleveret den fyldestgørende danske installationsvejledning, som skal følge med
kedlen fra producenten. Vejledningen skal følges nøje. Desuden skal installationen leve op til Gassikkerhedsloven
og BR18.
Varmepumpens indedel placeres samme sted som gaskedlen. Indedelen forbindes ligeledes til varmeanlægget via
hybridmodulet.
I forhold til installation skal man være særligt opmærksom på, at varmepumpens udedel ikke må placeres i
loftrum, eller hvor den giver støjgener (støjkravet er maksimalt 35 dB(A) i naboskel).
Udedelen bør ikke placeres i loftrummet, da der ikke kommer nok luft til rummet og varmepumpen. Desuden
bliver rummet ekstra afkølet, hvilket giver større varmetab, og der skal laves afledning af kondens. Endelig falder
varmepumpens energieffektivitet.
Rør til og fra varmepumpens udedel skal føres igennem klimaskærmen uden utilsigtede kuldebroer, og der skal
være plads til varmepumpens indedel i opstillingsrummet. Pladsbehovet for indedelen svarer typisk til en 60-liters
varmtvandsbeholder.
Hvis man alligevel ønsker at placere varmepumpen i bygningen, skal der laves udeluftindtag til varmepumpen
samt afkastluftudblæsning til det fri.
Hvis udedelen placeres i det fri, skal den placeres på et fast underlag i de afstande til ydervæg/tagudhæng, som
producenten har foreskrevet. Evt. støbes et betondæk med isolering under. Husk at sikre, at udedelen er hævet
over terræn, så sne og blade ikke forhindrer optimal drift. Kontrollér, at udedelen dræner tilfredsstillende for tøvand
fra afrimning, da varmeveksleren ellers med tiden bliver blokeret af is, når udetemperaturen falder.
Udedelen placeres så tæt på indedelen som muligt, dvs. med kortest mulig afstand til den ydervæg, som
indedelen står op ad. Udedelen kan have en svag hvislen, der kan virke generende på nogle mennesker. Derfor
bør den ikke monteres for tæt på en terrasse eller vinduer i opholdsrum.
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Der bores huller i ydervæggen for at føre rør fra udedel til indedel. To rør med enten kølemiddel eller vand
opvarmet af varmepumpen/returvand fra varmeafgivere forbindes mellem udedel og indedel.
Hullerne tætnes, en eventuel dampspærrer reetableres og rørene isoleres. Hvis der skal cirkulere kølemiddel
mellem indedel og udedel, fyldes dette på rørene.
Der etableres afløb og strøm til varmepumpen.
Installationsvejledningen for den aktuelle varmepumpe skal altid følges.
Hele gashybridvarmepumpe-installationen skal udføres, så den lever op til gældende regler i forskrifter for vandog varmeinstallationer, herunder DS 469 for varmeanlæg, DS 452 for isolering af tekniske installationer og DS
439 for vandinstallationer. Bemærk endvidere, at der skal være plads til betjening, rensning og besigtigelse af
anlægget, jf. AT-Vejledning B-4-8.
Gas- og vandinstallationen skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.

Add-on varmepumpe
Sammenbygning af ude- og indedel skal foretages af en certificeret kølemontør eller en montør med et kategori
II-certifikat efter EU direktiv 303. Eltilslutning skal foretages af en elinstallatør.
Udedelen, der indeholder kompressor og fordamper, placeres på et fast underlag i de afstande til ydervæg/
tagudhæng, som producenten har foreskrevet.
Evt. støbes et betondæk med isolering under. Husk at sikre, at udedelen er hævet over terræn, så sne og
blade ikke forhindrer optimal drift. Kontrollér, at udedelen dræner tilfredsstillende for tøvand fra afrimning, da
varmeveksleren ellers med tiden bliver blokeret af is, når udetemperaturen falder.
Det frarådes at montere udedelen på ydervæggen, idet vibrationer fra kompressoren kan forplante sig til væggen
gennem beslagene. Det gælder især på lette ydervægge.
Udedelen skal være så tæt på indedelen som muligt, dvs. med kortest mulig afstand til den ydervæg, som
indedelen er monteret på. Udedelen kan have en svag hvislen, der kan virke generende på nogle mennesker.
Derfor bør den ikke monteres for tæt på en terrasse eller vinduer i opholdsrum.
Indedelen placeres i det rum, som skal opvarmes.
Den monteres højt på en væg. Vær opmærksom på, at indedelen skaber en luftstrøm og i nogle tilfælde en svag
lyd, der generer nogle mennesker. Montér derfor om muligt indedelen væk fra spiseborde, sofaer o.l.
Der bores hul i ydervæggen, som kølerør mv. føres gennem. To rør for kølemiddel forbindes til uddelen og
indedelen. Rørene isoleres, en eventuel dampspærrer reetableres og hullerne tætnes efterfølgende. Kølemiddel
påfyldes rørene efter fabrikantens anvisning (både rør og udedel kan være påfyldt kølemiddel ved levering). Ofte
føres el og kondensvandsafløb fra indedel i samme gennemføring.
Strømmen sluttes til varmepumpen.
Installationsvejledningen for varmepumpen skal altid følges.
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Det samlede varmepumpesystem sættes i drift, og betjeningspanel indstilles. Husets beboere informeres om,
hvordan anlægget betjenes, og får udleveret en manual.

Funktionsafprøvning
I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn
Gashybridvarmepumpe og add-on varmepumpe
Man skal være opmærksom på, at kombinerede anlæg er teknisk mere komplekse end traditionelle
opvarmningssystemer. Der er både tale om en varmepumpe og en gaskedel, hvor begge dele skal serviceres af
fagpersoner.
For varmepumpedelens vedkommende skal serviceteknikeren have et kategori I- eller II-certifikat for arbejde, der
indbefatter servicering af varmepumpedelens kølekreds.
Hvis varmepumpen indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal den efterses mindst én gang årligt af en montør,
som har den fornødne uddannelse. Er der mere end 2,5 kg kølemiddel i varmepumpen, skal det årlige eftersyn
udføres af en certificeret montør fra et kølefirma (jf. AT-bekendtgørelse nr. 100 om anvendelse af trykbærende
udstyr). Kun personer med den fornødne autorisation/certifikat må foretage indgreb i kølemiddelsystemet.
Serviceteknikeren han skal have A-certifikat for at servicere gaskedeldelen. For kondenserende gaskedler med
balanceret aftræk eller splitaftræk anbefales normalt et 2-årigt serviceinterval.
Behovet for vedligeholdelse varierer dog fra installation til installation. Det er oftest gaskedlen og dens placering,
der er udslagsgivende for, hvilke serviceintervaller der skal vælges.
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