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REFERAT 

Med komfortvarmepump menas typen luft/luft-varmepump, bestAende av utomhusdel 
samt en eller flera inomhusdelar. 

SVEP, Svenska Varmepumpforeningen har i studien gjort en konsumentvagledning 
av Komfortvarmepumpar for direktelvarmda hus. Rapporten br,gger pA erfarenheter 
fran SVEPs mcdlcmsforetag, samt samarbete med Vattenfall Alvkarleby, Sydkraft 
och fr~n SVEPs kontakter med bl a Konsumentvagledare. 
I rapporten har redovisats vilka som ar aktorer pa marknaden och marknadsforing 
av Komfortvarmepumpar och konstruktion. Rapporten belyser aven installations
principer, styrning samt var Komfortvarmepumparna installeras. 
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KOMFORTVARMEPUMPAR 

INOMHUSDEL 

Vaggmodell 

UTOMHUSDEL 

Golvmodell 

Inomhusdel med monterat 
elektrostatfilter. 



Sarnmanfattning 

SVEP, Svenska Varmepumpf6reningen har i studien gjort 

en konsumentvagledning av Komfortvirmepumpar f6r di

rektelvarmda hus. Rapporten bygger pA erfarenheter 

frAn SVEP:s medlemsf6retag, samt samarbete med Vatt

enfall Alvkarleby, Sydkraft och frAn SVEP:s kontakter 

med bl.a Konsumentvagledare. 

I rapporten har redovisats vilka som ar akt6rer pA 

marknaden och marknadsf6ring av Komfortvarmepumpar 

och konstruktion. Rapporten belyser aven installa

tionsprinciper, styrning samt var Komfortvirmepumparna 

installeras. 

Prognosen fram till Ar 2000 har redovisats i tre alter

nativ med tanke pA olika energiprisutvecklingar och med 

hansyn till potential. Daremot har ingen hansyn tagits 

till ev. styrningar frAn myndigheter som kan pAverka 

utvecklingen i ena eller andra riktningen. 

Under erfarenheter har redovisats att man vid aktuella 

fall kan f6rse virmepumpen med elektrostatfilter, varme

spridning, kalkylering och exempel pa felaktig marknads

f6ring. 



Avslutningsvis f inns ocksA kommentarer frAn Vattenfalls 

projekt i Tierp och Sydkrafts proj8kt i L5dd e k5pinge, 

samt namnt att det finns andra 15sningar f5r direktel

vftrmda hus, med t.ex direktexpansionssystem. 

-·- ---- - -De t-ta - a I' be te--har- ut f5r-t-s--med--f-inan s -ier-ing--f-r-An --Bygg~ - - -

forskningsrAdet och SVEP:s m~dlemmar. 
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Inledning 

Denna typ av komf(Jrtvarmepumpar borjade saljas i Sver

ige i slutet av 70-talet, och da i en mycket liten 

skala. De har installerats i hus med direktverkande el, 

butiker, mindre kontor, verkstider och i lokaler, dar 

man onskar bade virme och kyla. Dessa Komfortvirmepum

par har sitt ursprung som luftkonditioneringsaggregat, 

men har vid leveranser till Sverige mndif ierats for 

varme. Teknisk beskrivning finns pa annat stille i 

denna studie. 

Till och med 1989 torde det ha installerats c:a 15.000 

komfortvarmepumpar i Sverige, varav c:a 6.000 Ar 1989. 

Komfortvirmepumparna komrner till storsta delen fran 

Japan, men det forekommer iven komfortvarmepumpar soro 

tillverkas i Frankrike, Israel m.fl. lander. 

Prognos for 90-talet finns under rub:rik "Potential". 
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Aktorer pA svensk marknad 1990 

Fabrikat Agent i Sverige Tillv. land 

Airwell Essen Company Frankrike 

____ Amcor_ ______ _ __ Jula __ St_ormarknad ________ Israel 

Corona 

Daikin 

Electra 

General/Fujitsu 

Hitatchi 

Kli ma t (Mi t subishi Ele c ) 

Mitsubishi Heavy 

Panasonic 

Sanyo 

Toshiba 

Zenithair 

m.fl. 

Gester & Co 

Svenska Daikin 

Kyldelar 

AKA Industriprodukter 

Hitatchi Air Climate 

!VT Ene r g y 

Clima Sverige AB 

Kinnan 

Ahlsell Kyl 

Ventilationsutveckling 

Termoteknik 

Japan 

Japan 

Israel 

Japan 

Japan 

Japan 

Japan 

Japan 

Japan 

Japan 

Frankrike 
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Komfortvirmepumparnas Konstruktion och effekt 

Alla komfortvirmepumpar ir av sa kallad friblasande 

modell och splittsystem, d.v.s. en utomhusdel och en 

fliktstyrd inomhusdel. 

Utomhusdelen innehaller kompressor, f6rAngare, flikt 

och i regel fyrvigsventil. Dessutom b6r utomhusdelen 

vara f6rsedd med virmekabel f6r att f6rhindra isbild

ning av avfrostningsvattnet. Kompressorn skall ha vev

husvirme, tyvirr saknas det i nagot fabrikat. 

Inomhusdelen levereras f6r viggmontage eller som 

golvmodell. I dag levereras de flesta fabrikat som 

viggmodell, men flera fabrikat kommer i framtiden att 

iven leverera golvmodeller, som i manga planlosningar 

ger en bittre virmefordelning. 

Samtliga fabrikat ir forsedda med dammfilter, och vissa 

har dessutom vattenskal for befuktning. Vissa komfort

virmepumpar kan som extrautrustning forses med elektro

sta t filter. 

Nagra fabrikat kan ansluta 2 till 3 innedelar till en 

utedel. 

Redovisningen av komfortvirmepumparnas effekt och data 

ir i dag otillfredsstillande, och for en konsument 

manga ganger obegriplig. SVEP kommer under varen 1990 

att limna forslag till sina medlemmar hur redovisning 

och garantier bor vara utformade. 
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Redovisningen av effekter och prestanda kornmer att ha 

en tabell, sorn har utarbetats nv Statens Provningsan

stalt, Konsurnentverket och SVEP, som utgAngspunkt och 

redovisas under rubrik - Garantier och redovisning av 

data se sid. 1!3. 

I dagens broschyr redovisas t.ex. sallan vad avis

ningsenergin har for inverkan pA Arsresultatet. Flera 

anger endast virmeeffekt vid nAqr~ uteternperaturer, 

utan att ange driveffekt, vilket givetvis ir otillfred

stallande. 



Styrning 

Samtliga fabrikat styrs med en rumstermostat, fjarr

styrd eller kabel, samt har ett fatal fabrikat utomhus

termostat som begransar drift vid allt for laga utom

hustemperaturer. 

Pa marknaden f orekommer det komfortvarmepumpar med 

varvtalsreglerad kompressor(Inverter), for att fa 

langre gangtider genom eff ektreglering och darigenom 

fa farre start och stopp. Dessa komfortvarmepumpar blir 

dyrare och mera komplicerade. Vardet av Inverter testas 

hos KTH, genom ett annat BFR-uppdrag, och kommer att 

redovisas varen 1990. Forutsattningen for Inverter ar 

att det betydligt hogre priset ger en okad besparing, 

sa att konsumenten tjanar pa den storra investeringen. 

Den okade investeringen verkar mycket tveksam i varme

driftsfallet. 

Inomhusdelens luftflode regleras ofta med tre flakt

hastigheter. 

Avfrostning sker med behovsstyrning eller med tidur, 

da i regel en gang per timme. 

Enligt kylnorm maste installatoren ha behorighet klass 

I for att fa installera och utfora service pa dessa 

Komfortvarmepumpar, aven for installatoren kravs elbe

horighet. 
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Installationsprincipen 

I princip ar de nna typ av varrnepurnp mycket enkel att 

installera och kraver srna ingrepp i byggnaden, samt 

fardigstalls i regel pa en arbetsdag. Inne- och utedel 

ar endast sammankopplade m~d 2 isolerade kylror sarnt 

elkabel. Bade inne- och utedel skall vara skydds

jordad. 

Utedelen rnonteras pa mark- eller vaggkonsol pa snofri 

hojd och for god sma l tvattensavrinning. Utedelen bor 

placeras pa vindskyddad plats med qod luftcirkulation. 

I snorika trakter kan det vara bra att forse Komfort

varrnepumpen med ett litet skarmtak. 

Vid vaggmontage bor konsolen vara forsedd med vibra

tionsdampare for att undvika stomljud. 

Innedelen ar en flaktkonvektor, som finns i tva ut

foranden, antingen som golvmodell eller vaggmodell. 

Gemensamt for bada typerna ar, att de maste placeras 

centralt i byggnaden for optimal varmespridning. 

Skillnaden mellan en bra, respektive felaktig 

placering, paverkar varm~spridningen och darigenom 

energibesparingen i mycket vasentlig grad. 

For att fa optimalt resultat, maste befintliga termo

stater pa elradiatorerna stallas en till tva grader 

lagre an komfortvarmepumpens installda varde, samt 

skall dorrar till av komfortvarmepumpen uppvarmda 

utrymmen i storre utstrackning hallas oppna. 
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Rumstermostat som ersatter befintliga termostater 

pA elradiatorer kan ge battre resultat. En forbat

tring som inte tillhor varmeinstallationen, utan en 

forbattring for elvarmesystemet 

Ansvaret for att innedelen placeras pA basta plats 

Avilar installatoren. 

Eftersom komfortvarmepumpen ocksA fungerar som luft

kondi tioneringsaggregat, mlste installatoren sorja for 

att kondensvattenavrinning leds bort till avlopp eller 

dylikt. 
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Var sker installationer? 

Framst i villor med direktverkande el (elradiatorer) 

och som oftast ar byggda under 60- och 70-talen, 

med ganska oppna planlosningar, ofta i ett och ett 

halv pl a n. De har behov av att forbattra inomhuskli

matet och varrnekomforten, forutom att villaagarna 

har behov av att sanka sina uppvarmningskostnader pA 

grund av kraftigt stigande energipriser. 

Dessa hus har ofta stora varmebehov jamfort med hus 

byggda pA 80-talet, som har isolerats battre med 

hans yn t ill gallande foreskrifter. (SBN 75-80) 

Installationer sker ocksA i mindre lokaler, kontor, 

utstallningar och barnstugor m.m. med varme- och/ 

eller kylbehov. 



Energitackning 

Det ar flera faktorer sorn plverkar energiticknings

graden, t.ex.: 

- Arsrnedelternperaturen, som ar olika i norra och sodra 

Sverige, och med samma Komfortvarmepump fir man 

olika resultat. Dessutom kan avvikelser uppst~ 

beroende pA temperaturf6rdelningen under vinter och 

sornmar. 

- Perioder med mycket hog luftfuktighet, vid utetem

peraturen 0 grader och strax darover, okar behovet 

av avfrostning, sorn kan pAverka varmefaktorn . 

- Antalet driftstimrnar per Ar samt spridning och 

fordelning av varmen i byggnaden. 

Energitackning for varmebehovet bor med hansyn till 

ovan ljgga mellan 50-70%. 

Energibesparingen ar beroende av bl.a. energitacknings

graden och redovisas under erfarenheter. 



Energibeparing 

For att gora berakningar av energibesparing i det 

enskilda fallet, ar det viktigt att kinna till tidigare 

energiforbrukning omriknat till normalAr, eller genom

snittet av fl~ra Ars f6rbrukning. Vid berikning av det 

totala energibehovet som ir uppvarmning, maste hansyn 

ocksa tas till familjesammansittning och forindringar. 

T.ex. forbrukar enfamilj med tonaringar eller en baby 

betydligt mer hushallsel inkl. van11 vdLLe11 H.11 normi::llt. 

En tidigare gjord BFR-utredning visar variationer i 

samma hustyp pa mellan 6.247 kWh till 14.167 kWh per 

Ar. 

SVEP avser att under Aret utarbeta riktlinjer for 

sina medlemmar, hur energisparberikningar kan goras. 



Potential och marknad for Komf ortvarmepumpar 

Potentialen for Komfortvarmepumparna i direktel-

varmda hus ar c:a 500.000 villor, och av dessa ar c:a 

150-200.000 redan i dag val lampade for denna varme

pumpsapplikation. Med kraftigt okande energipriser och 

moms kan ytterligare ett stort antal villor bli aktuel

la. 

Vi har enligt nedanstaende diagram gjort en prognos, 

med tre olika alternativ, for forsaljning av Komfort

varmepumpar till direktelvarmda villor fram till Ar 

2000. 

Vi anser, att alternativ II ar det mest realistiska och 

att alt.I enbart innebar en Arlig forsaljning pA 

nuvarande nivA, samt alt.III kan bli realistiskt vid 

kraftigt hojda energipriser. 

Givetvis kan den prognosen i hog grad pAverkas i bada 

riktningarna genom politiska beslut. 

Forutom denna prognos for smahus, kommer det att instal

leras Atskilliga tusen komfortvarmepumpar under denna 

period till fritidshus, lokaler, butiker, barnstugor m.m . 



~ 
I 
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Prognos 

Priser pA aggregat och kompletta anlaggningar varierar 

rnycket fran fabrikat till fabrikat och frAn ort till 

ort. Priserna varierar for fardig anlaggning inkl. moms 

fran starx under 20.000:- till ca. 30.000:- och for 

varmepumpar med inverter tillkommer ofta flera tusen 

kronor. Nar varrnepumparna ar utrustas med elektrostat-

filter kan priset narma sig 40.000:-, utover att varme-

pumparna har ett betydligt h5gre pris, riskerar konsu-

menten att drabbas av betydligt h5gre underhAllskost-

nader pA grund av mycket dyrare reservdelar. 

antal i 
tusental 

20 

Joo' 

Prognos for Komfortviirmepumpar 

till direktelviirmda nus 

alt J 

15' .. .._._.,.. ...... .-..-. .... .-....-..,..-.,.. ... _.~.ar 
39 95 



Garantier och redovisning av data 

Under vAren 1990 kommer SVEP ut med mat~rialgarantier, 

som ar utarbetade med gallande konsumenttjanstlag som 

underlag. Garantin fAr beteckning VPG-Komfortvarme

pumpar, och utarbetas i samarbete med R och industri

forbundet. 

PA marknaden forekommer i viss utstrackning hemforsalj

ning av Komfortvarmepumpar, och for denna forsaljning 

har Konsumentverket tagit stallning for att Angervecka 

inte skall galla. 

For energisparkakyler ar saljaren ansvarig for att 

kalkylerna utfors pA ett sakkunnigt satt, och gors for 

det aktuella huset. En schablonkalkyl ar for fastig

hetsagaren av ringa varde, och kan vara vilseledande. 

Hansyn mAste tas till antalet familjemedlemmar och dess 

sammansattning, husets storlek och utseende, samt gora 

en bedomning av mojlig varmedistribution - varmesprid

ningsfaktor - mot den teoretiska besparingen. 
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For att underlatta for konsumenten att jamfora olika 

fabrikat mot varandra, utarbetar SVEP regler for 

redovisning av data, med redovisningspunkter som 

aterfinns i Statens Provningsanstalts matningar. I 

redovisning skall omfatta bade vat och torr tempera

tur, samt skall resultaten vara angivna vid nominella 

floden och omfatta inverkan fran av- och pafrostning. 

Pa uppdrag fran Byggforskningsradet och Konsument

verket komrner Statens Provningsanstalt att testa 

nio olika fabrikat under varen 1990, enligt ovan

staende tabell. Xven ljudtest ingar i uppdraget. 

Resultaten kornrner a tt r edovisas i en separat 

redov isning fran Konsurnentverket och Byggforsk

ningsradet. 
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Placering 

Erfarenheten visar, att det ar ytterst viktigt att 

innedelen placeras pA lampligaste stallet i huset, sA 

att man fAr optimal spridning av varmen i alla utrymmen 

som skall varmas med varmepumpen. En ratt placerad 

innedel kan praktiskt nA minst 90 % av den teoretiska 

varmebesparingen, medan dAligt placerade innedelar 

kanske bara nAr 20 - 30 % av motsvarande energibespar

ing. 

Mycket talar for att 1 ~-plans villor, med oppen 

planlosning, ar lampligare for denna typ av Komfort

varmepumpar jamfort med lAngsmala och vinkelbyggda 

enplanshus. 

Faltundersokningar, som gjorts av Vattenfall i Tierp, 

visar ocksA vikten av ratt placering av innedelen, for 

att nA optimal varmespridning - varmespridningsfaktor. 

varmespridningsfaktor benimns ocksA som distributions

faktor och avser dA den reduktion som pAverkar energi

besparingen enligt forsta etycket. 



Erf arenheter 

Komfortvirmepumparna ger i allminhet ett bittie inom

husklimat in normalt, genom att virmeavgivningen sker 

vid ligre temperaturer och storre luftrorelse in vid 

virme enbart fran elradiatorer. 

Genom att komfortvirmepumparna ar forsedda med damm

filter, minskar forekomsten av luftburna partiklar. En 

miljoforbattring, som har stor betydelse for manga 

manniskor och blommor. 

Vissa komfortvarmepumpar har elektrostatfilter som 

tillbehor. Ett effektivt filter avskiljer 96-100 % 

damm, kvalster, pollen, sparer, bakterier, mates och 

tobaksrok samt reducerar forekomsten av radondottrar i 

luften. 

Aktuell forskning tyder pa, att den forsamrade inomhus

luften i vara bostader, daghem, forskolor etc. ar en 

starkt bidragande orsak till okningen av allergisjuk

domar. 

Ungefir vart tredje barn har, eller har haft, nagon 

form av allergi, vilket val kan motivera den extra 

kostnaden for elektrostatfiltret. 

Kylmojligheten uppskattas ocksa som en komfortatgard. 

Nybygda vilisolerade hus har ocksa betydande overtem

peratur sommartid, som har behov av kylning. 
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Enligt vAr uppfattning, ar majoriteten av agarna till 

komfortvarmepumparna mycket belAtna med sina installa

tioner, och mAnga har fAtt battre klimat i sitt hus, 

an man hade anledning att forvanta sig. Man har till 

exempel fAtt battre spridning av varmen, vilket aven 

styrks av Sydkrafts forhandsrapport frAn gjorda mat

ningar av 10 Komfortvarmepumpar i Loddekopinge. 

Begrepp som ofta anvandes i diskussioner om Komfort

varmepumpar finner man t.ex. 

Energitackning 

Energibesparing 

Totalbesparing 

Avser dA den del av uppvarmning 

som varmepumpen tar hand om 

Ar den del som varmepumpen spar 

av uppvarmningen. 

Ar den del av energin som varme

pumpen sparar stallt med husets 

totala elforbrukning. 

Vid finansiering av varmepumpar ger en felaktigt 

bedomning av lAnets upplaggningstid en falsk lon

samhetskalkyl. Upplaggningstiden bar sammanfalla 

med varmepumpens ekonomiska livslangd, och bor hansyn 

tagas till underhAllskostnader. PA marknaden finns 

kakyler med en upplaggningstid av 35 Ar, vilket 

ar exempel pA en tveksam kakyl. 



En undersokning visar att forsaljningen till c:a 50 % 

bar betalats kontant, och dl bor alternativranta 

galla sorn kalkylrnetod. 

Under de senaste tva aren (88-89) har flera nya akt

arer blivit aktiva pl rnarknaden och vld ~111 marknads

foring larnnat loften, sorn inte kan infrias i verklig

heten. Detta ar givetvis rnycket beklagligt och skad

ligt for en series marknadsf6ring och visar en rnycket 

stor okunnighet. 

Har hara nlgra exernpel pl dllig marknadsforing: 

1. Vid -10°C utornhustemperatur, varrner Du Ditt hus for 

35 ore per tirnrne. 

2. 50% + 35% ene r gibesparing 

3. Kornfortvarrnepurnpen klarar hela husets uppvarmning 

utan tillsatsvarrne ner till -20°C utornhustemperatur. 

4. Kornfortvarrnepumpen fungerar ner till -30°C 

5. Ren vinst pa tio Ar : 22.130:- och liknande. 

6. Totala besparingen under 15 Ar = 93.480:-

Erfarenheten visar att aven vid normalvintrar stalls 

stora krav pa Kornfortvarmepurnparnas avfrostningsforrnaga 

och srnaltvattenavrinning, s~ att det inte uppstar 

svallis. Med uppkornst av svallis rninskar forangarytan 

och darrned rninskar avgiven effekt och risk uppstlr for 

sonderfrysning av forlngarens nedersta kylror. 
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Komfortvarmepumpen skall inte arbeta vid lagre utomhus

temperatur an vad fabrikanten har angivit, med hansyn 

bl.a till Komfortvarmepumpens livslangd och ringa effekt 

vid lAga utomhustemperaturer. 

FrAn Norrland har rapporterats, att Komfortvarrnepumpar 

som saknar varmekabel for avisningsvattnet, har orsakat 

problem med svallis, som fAtt smaltas bort med varmvat

ten. Ansvaret for dylika problem Avilar leverantoren. 



Direktexpansion 

Vid storre varmebehov i hus med dir e kt e lvarme fore-

kommer det att Komfortvarmepumparna ersatts med 

varmepump av direktexpansionssystem (se bild) som 

kopplas till en eller f lera flaktstyrda konvektorer 

och ibland aven till varmvatten. 

Fordelarna med dessa system ar att de s a nker aven 

effektbehovet vid lagsta utetemperatur, samt kan 

fa en battre varmefordelning vid komplicerade 

planlosningar. 

0

Hii.r hii.mtas vdrmen via kop
parr6r 1ran oergel eller jor
den. Den sprids sedan via 
varmepumpert ur 1' husu. I 
vrl/or med va11e11buren viirme 
ansiurs pumpen direkc till det 
befincfiga radiarorsystemec. 
I hus med direiaverkande el 
install eras dven s k /u_rikon

·vekwrer som av-ser iu_ribure.'l 
vdrme. Konvekrorerr.a piace
ras ddr de ger biista hqiciri<u
/ationen. t ex en per vaning i 
tvdvdning-shu.s. 
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Systemet har en storre energitackning och energi

besparing an Komfortvarmepumpar, men ar c:a 50% 

dyrare att installera. Dessa system har installerats 

i 5-6 Ar, samt finns god erfarenhet frAn aven mycket 

kalla vintrar. 

I dag (1990) finns det tre Svenska tillverkare av 

direktexpansionssystem. For dessa och liknande system 

borde det de narmaste Aren f innas goda utvecklings

mojligheter, inte minst med tanke pA initiativ frAn 

ByggforskningsrAdet, som t.ex. experimentanlaggningar 

i Nykoping, anslag til Statens Provningsanstalt for 

testning av komfortvarmepumpar. ByggforskningsrAdets 

engagemang och bevakning av produkt- systemutveckling 

utomlands, inbjudan och diskussioner med svenska varme

pumptillverkare till experiment och prototyputveckling 

av nya uppvarmningssystem for direktelvarmda smAhus. 

ByggforskningsrAdets stod At KTH och samarbetsprojekt med 

Vattenfall Alvkarleby och Statens Provningsanstalt kan 

fA betydelse for sansad marknadsforing av Komfortvirme

pumpar. 

Dessutom borde det finnas utvecklingsmojligheter for 

varmepumpsystem med uteluftvarmepump i kombination 

med golvsockelradiatorer eller flaktstyrda radiatorer. 



Kommentarer fran Sydkrafts delrapport 

Projektet omfattar tio stycken smahus med luft/luft

virmepumpar i Loddekopinge. Husen ingar i ett storre 

grupphusomrade med lika hus och jamforelse gors med tio 

stycken identiska grannhus som enbart har direktelvarme. 

Husen ar av typ 1~ plan med en boende yta av 170 m2, 

och samtliga Komf ortvarmepumpar ar av fabrikat Sanyo 

modell SAP 91. 

Slutsatsen fran delrapporten: 

elenergiforbrukningen i de tio hus med varmepumpar 

har under forsta driftaret i genomsnitt legat mell~n 

3500 och 9000 kWh lagre an tidigare ars genomsnit

tl iga elf6rbrukningen. For de ti o hus e n bl ir ski l

lnaden i medeltal 6150 kWh. 

- de tio jamforelsehusen med bibehallen direktelvarme 

uppvisar under motsvarande jamforelse en minskad el

forbrukning pa i medeltal 910 kWh. 

- Ar 1989 var ett mycket milt Ar med ett graddagstal 

(Lund) pa 2524 mot normalarets 3156. Varmepumparna 

har haft gynsamma driftforhallanden men a andra sidan 

har det mindre varmebehovet lett till lagre utnyttj

ning. 
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- nackdelen med varmepumpar med uteluft som varmekalla 

ar att de ej lamnar nAgot bidrag till uppvarmningen 

kalla dagar da utetemperaturen ar lagre an -10°C. El

radiatorerna far da arbeta som vanligt och nAgon mins

kning av den dimensionerande elvarmeeffekten erhalles 

inte. 

- varmepumparna har under uppfoljningen arbetat utan 

driftstorningar och de flesta varmepumpagare har upp

levt en behagligare varme frAn varmepumpen an fran 

elradiatorerna. Luften kanns ej lika torr och varmen 

sprids forhallandevis val fran innerdelen. 

- varmen har dock svart att nA alla utrymmen i huset 

och speciellt galler detta utrymmen pA ovanvAningen, 

typ sovrum etc. I dessa rum beh6ver elradiatorerna 

hjalpa till for att fa upp varmen till ratt niva. 

Slutrapport om projektet kan vantas under sommaren 

1990. 



Kommentarer frAn Vattenfallsprojekt 

For att utvardera elbesparingsmojligtheten med Komfort

varmepumpar har Vattenfall genomfort prov med fyra 

olika varmepumpar placerade i fyra hus, tvA 1-plans och 

1~ plans hus. Ubjekten ~r bel~gna i Tierp. 

I det hus dar den storsta besparingen uppnaddes, kunde 

elforbrukningen minskas med 4600 kWh (33%) frAn 14000 

till 9600 kWh/ar. Minskningen motsvarar 80% av teoret

iskt maximala besparingen som i detta fall uppskattas 

till 5700 kWh/ar. 

I de ovriga tre husen naddes besparingar pa 11, 20 

resp. 36% av varmebehovet, vilket motsvarar 33, 47 

resp. 73% av det teoretiskt mojliga. 

Att man i praktiken inte nar den teoretiska besparingen 

beror framst pa att den varma luften som varmepumpens 

kondensor avger inte sprids effektivt i huset. 

Resultaten Ir alltsl mindre beroende av sjilva virme

pumpen an av var i huset den installeras och hur husets 

planlosn]ng ser ut. 
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