VÄRMEPUMP TYP

Ett miljövänligt energisparande komplement
till ett befintligt vattenburet värmesystem.
Är till sitt format, liten och kompakt
och därmed lättplacerad.
Gör jordvärme möjligt även på den
lilla tomten då D-X utförandet endast
behöver 100-150m2 grävbar yta.
Är en måttlig investering som kan
innebära en stor besparing.
Finns i tre storlekar. Alla storlekarna
finns i såväl D-X som Brine varianter.
Hämtar 60-70% av den avgivna
värmen från marken eller berget,
vilket medför en betydande besparing
kan vara ett komplement vid vedeldning,
genom att docka pumpen till acktanken
kan många kubikmeter ved sparas.

Funktionsbeskrivning
Värmeavgivningen:
Sker i en rostfri värmeväxlare på värmepumpens
varma sida. Genom värmeväxlaren strömmar på
ena sidan het komprimerad köldmedia och på
andra sidan vatten. Vattnet kan t.ex. vara svalt
vatten från botten på en ackumulatortank som då
värms upp och pumpas tillbaka i uppvärmt skick
till tanken, på så sätt tillförs värmesystemet energi.

Värmeupptagning:

D-X: Värmeupptagningen sker genom att köld-

Teknisk data:
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Drivspänning
Markkollektor Koppar
Markkollektor Plastslang
Borrdjup (vid bergvärme)

D-X
Brine
Brine

1 x 70m 2 x 60m 3 x 60m
ca 200m ca 300m ca 500m
ca 70m ca 100m ca 160m

Köldmedia

R-507

R-407C R-407C

Höjd
Bredd
Djup
Vikt

400mm*
400mm*
400mm
40kg

490mm
500mm
400mm
65kg

600mm
600mm
450mm
75kg

* S1-3 Brine har samma mått som S1-5

mediet under relativt lågt tryck leds in i ett förtennat
kopparrör i marken. Vid detta tryck har köldmediet
en mycket låg kokpunkt, vilket gör att köldmediet
förångas och tar där med upp värme från den
omgivande marken. Metoden är enkel, effektiv
och kräver inga stora grävytor. Enda nackdelen
är att vid tjälfarlig mark kan det stundtals bli
tjälresning där slingan ligger.

Brine: Värmeupptagningen sker genom att vanligtvis spritblandat vatten pumpas genom en plastslang
som endera grävs ner i marken eller borras ner i berg.
Vattnet har i början en mycket låg temperatur men
stiger gradvis på sin väg genom slangen, värme
som sen avges till en värmeväxlare i värmepumpen.
Metoden är väl fungerande men kräver stora grävytor
vid markläggning.

Besparingsdiagram
Förutsättningar för nedanstående diagram: Årlig förbruk.
exkl. hushållsel: ca. 25000 kWh varav varmvatten 5000 kWh.
Värmepump: S1-5D-X Jordvärme (Direktförångning)
Årsmedeltemperatur: 5,9˚C
Innomhustemperatur: 21˚C
Täckningsgrad: Värmepumpen täcker drygt 93% av energibehovet.

Besparingen kan bli ca. 16.000 kWh/år
UTAN VÄRMEPUMP

Återförsäljare:

FÖRBRUKNING
ca. 25000 kWh

MED VÄRMEPUMP

BESPARING
ca. 16000 kWh

TILLSATS-ENERGI ca. 1500 kWh

DRIVENERGI / VÄRMEPUMP
ca. 7000 kWh
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