Kategori: Varmepumper

Luft-til-luft varmepumper
Luft-til-luft varmepumper har eksisteret længe. Typisk som små aircondition anlæg. De
seneste år har de med de stigende energipriser fået en større og større udbredelse som
varmeanlæg. Der er det specielle ved varmepumper, at de både kan lave kulde og varme.
Luft-til-luft varmepumpen består af en udedel, som monteres på husets ydervæg, og en
indedel, som monteres på en indervæg i huset. Kort fortalt henter udedelen varme fra
udeluften, og ved hjælp af en indbygget kompressor hæver den temperaturen så meget, at
den gennem indedelen, som er forsynet med en blæser, kan varme en stue op. Det er samme
princip som i et køleskab, hvor kompressoren fjerner varme fra madvarerne i skabet, og
sender den ud på bagsiden. Kompressoren bruger strøm, men i forhold til en konventionel
elradiator, får man typisk 3 gange så meget varme ud.
Bedst i mindre huse
Eftersom luft-til-luft varmepumpen kun har en
begrænset kapacitet, og den leverer varmen i form
af varm luft, vil den typisk kun varme den stue op,
hvor indedelen med blæseren er monteret. Den kan
kun vanskeligt forbindes med et varmefordelingssystem. Derfor benyttes den oftest kun i meget små
helårshuse og i sommerhuse, som benyttes i de
kolde perioder af året også. Typisk erstatter luft-tilluft varmepumpen elradiatorer. Den laver ikke
varmt brugsvand.
Vær opmærksom på effektivitet, støj og holdbarhed
Varmepumper findes til priser fra 3.000,-kr til 20.000,-kr, og man får normalt, hvad man
betaler for. De billigste er ofte meget dyrere i drift, køb derfor kun en afprøvet
varmepumpe.
Effektivitetsfaktoren (COP)
Effektivitetsfaktoren svinger mellem 2,5 for de dårligste og op til 5 for de bedste.
Effektivitetsfaktoren angives som COP. Tallet angiver, hvor effektiv varmepumpen er til at
hæve temperaturen. En varmepumpe med en effektivitetsfaktor på 4 vil, når den bruger 1
kWh el, levere 4 kWh varme. Effektivitetsfaktoren er afhængig af ude- og indetemperaturen.
Selvom varmepumpen under optimale forhold har en effektivitetsfaktor på 4, vil
effektiviteten som et gennemsnit over året måske kun ligge på 3. Det er selvfølgelig vigtigt
at undersøge, hvad effektiviteten er som årsgennemsnit.
De dyrere varmepumper har en bedre effektivitet. Den opnås ved f.eks. variabel hastighed
på kompressor og ved brug af bedre komponenter. Desuden vil de altid have et effektivt
afrimningssystem på udedelen.
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Støj
Mange af de billige varmepumper støjer meget fra den indvendige blæser. Det bedste er, hvis
man kan få varmepumpen demonstreret på et tidspunkt, hvor der ikke er så meget
baggrundsstøj.
Holdbarhed
De dyrere luft til luft varmepumper holder længere end tilsvarende billige. Ud over brug af
bedre komponenter opnås det bl.a. ved såkaldt ”softstart” eller ved variabel hastighed på
kompressoren, hvilket betyder, at kompressoren enten starter blødt op, eller at
kompressoren kører mere eller mindre konstant, men med en hastighed, der styres af
behovet for varme.

Det gode argument
Luft-til-luft varmepumper er ofte egnede til opvarmning af elopvarmede sommerhuse, men
det er meget vigtigt at sikre sig, at den model, man køber, kan indstilles til 10 grader eller
lavere. Mange varmepumper kan nemlig ikke indstilles til under 18 graders varme.
Ønskes et varmepumpeanlæg, der kan varme helårshuset op, foreslås det at se efter
jordvarmeanlæg eller luft-til-vand anlæg.
Yderligere information
http://www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo
http://www.vpw2100.com/default.asp?lngLangID=1&lngSiteID=1 - Svensk side, hvor du kan få
beregnet den optimale løsning.
http://www.radron.se/templates/test____3250.asp - Svenske Råd og Resultater
http://www.kcc.se/filarkiv/050923_08_luftvarmepumpar.pdf Svensk sammenligning
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