Bra att veta
innan du skaffar
värmepump!

Ingen kan mer om värme än vi

Ingen kan mer
om värme än vi
Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor
investering. Det finns många uppvärmningsmetoder och tekniska
lösningar och det krävs ofta fackkunskaper för att avgöra vilket system
som passar just ditt hus och din familj bäst.
Vi på CTC har värmt svenska hem sedan 1923.
Genom åren har vi samlat på oss unika erfarenheter som vi byggt in i
våra värmeprodukter. Det gör att vi vågar säga att ingen kan mer om
värme än vi.
Den här lilla boken är till för dig som funderar på att investera i en
värmepump, men inte riktigt vet var du ska börja. Här får du en inblick
i hur en värmepump fungerar och en översikt över vilka värmepumpar
som finns på marknaden. Du får också tips om vart du ska vända dig för
att skaffa mer information.
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Vad är en värmepump
– egentligen
För de flesta villaägare är någon form av värmepump en god investering.
Marknaden har vuxit kraftigt de senare åren. Tekniken har utvecklats
och priserna sjunkit. Värmepumpen är i dag den uppvärmningsteknik
som ökar snabbast bland landets småhusägare.
En värmepump är en ekonomisk och miljövänlig uppvärmningsteknik
som utnyttjar den värme som solen lämnar efter sig i luft, mark och
vatten. Värmepumpen genererar omkring tre gånger så hög effekt som
tillförs genom att helt enkelt utnyttja naturlagarna på ett ovanligt
raffinerat sätt. Principen är densamma som för ett kylskåp – fast omvänt.
Istället för att överföra värme inifrån kylskåpet och ut till ditt kök, tar en
värmepump upp överskottsvärme från omgivningen och avger den till
värmesystemet i din villa.
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3. Värmen avges till husets värmesystem genom ytterligare en värmeväxlare (kondensor).
Därefter leds köldmediet genom en expansionsventil, som sänker temperaturen till omkring
nollpunkten. Köldmediet blir flytande igen och kan åter ta upp värme från kollektorslingan.

2. När vätskan kommer
tillbaka till värmepumpen
håller den cirka 4°C. Via en
värmeväxlare (förångare)

1. Rent tekniskt går det till så
att en frostskyddad, giftfri
och biologiskt nedbrytbar
vätska cirkulerar i en kollektorslinga, som tar upp värme
från jord, vatten eller berggrund.

överförs värmen till ett
köldmedium som cirkulerar i
ett slutet system. Köldmediet,
som har låg kokpunkt, förångas
då det tar upp värmen från
kollektorslingan, och passerar
därefter genom en kompressor
som höjer trycket och ökar
temperaturen till användbar
nivå (50–60°C).

Värmefaktor
– effekten du tjänar på
När det gäller värmepumpar talar man ofta om värmefaktor (COP),
eller verkningsgrad. Värmefaktorn är ett jämförelsetal som visar förhållandet mellan tillförd (el)energi och utvunnen (värme)energi. Vid
en värmefaktor på 3 får du alltså ut tre gånger så mycket energi som du
tillför; två tredjedelar är följaktligen ren vinst.
En värmepump är effektivare (har högre värmefaktor) ju lägre
temperaturskillnaden är mellan avgiven värme och inomhusvärmen.
Därför ger till exempel golvvärme, som jobbar vid relativt låga
temperaturer, bättre driftsförhållanden för en värmepump. För att få en
hög verkningsgrad är det viktigt att ha så låg temperatur som möjligt till
radiatorerna. I väldigt många fall är 50°C tillräckligt för att värma huset
vid en yttertemperatur på -15°C. Att pumpen klarar 65°C är mindre
viktigt eftersom den högre temperaturen inte ger samma besparing.
Behöver huset så höga temperaturer uppnås bästa besparing genom att
till exempel komplettera med en fläktradiator.
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Värmepumpen
– vilken passar dig bäst?
När du beslutat dig för att investera i en värmepump ser du snart att det
finns många olika typer, fabrikat och modeller att välja på. För att kunna
jämföra olika val är det bra om du har följande fakta tillgängliga.

1 Husets storlek i kvm

6 Husets ålder och historia
(tilläggsåtgärder)

2 Typ av hus
3 Husets värmesystem, ålder på

7 Boende i huset,

4 Önskad inomhustemperatur

8 Tomtyta, markförhållanden

eventuell befintlig panna

5 Årlig energiförbrukning,

gärna statistik över flera år

antal och ålder

och belägenhet

9 Eventuella utbyggnadsplaner

Mätvärden varierar med modeller och fabrikat. Värmefaktorn kan
exempelvis anges både med och utan hjälpaggregat (cirkulationspumpar
med mera) och vid olika drifttemperaturer. Därför ska du vara uppmärksam på att värdena gäller liknande förhållanden när du jämför
olika produkter.
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Bergvärme
– en bergsäker värmekälla
Berggrunden är en stabil värmekälla där temperaturen varierar väldigt lite
under året. Ett eller flera hål borras, vanligen ner till ett djup mellan 70
och 150 meter. Borrhålets djup beror bland annat på var i landet man
bor eftersom årsmedeltemperaturen styr, pumpens storlek, fastighetens
energiförbrukning och så vidare. I det vattenfyllda borrhålet leds kollektorslangen som är fylld med en vätska (70 procent vatten, 30 procent etanol).
Genom att cirkulera denna vätska hämtas värmen från berget. En bergvärmepump sänker energiförbrukningen med 60–70 procent.
Bra med
bergvärme:

Mindre bra
med bergvärme:

+ Mycket stabil värmekälla
+ Driftsäker

- Borrning ger högre
installationskostnad

+ Lämpligt även på små tomter

- Speciella tillstånd kan behövas

+ Liten miljöpåverkan

- Hänsyn till vattentäkter måste tas

+ Kan ge komfortkyla
på sommaren

- Hänsyn måste tas till befintliga
tunnelsystem (storstäder)

+ Hög verkningsgrad
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Ytjordvärme
– värme från solen
I markens ytskikt lagras solvärmen under sommarhalvåret. En 200–
500 meter lång kollektorslang grävs ned till frostfritt djup (cirka en
meter) och läggs i slingor på tomten. Ytjordvärme fungerar enligt
samma princip som bergvärme, med skillnaden att solen påverkar mer.
Ytjordvärme sänker energikostnaden med 60–70 procent.

Bra med
ytjordvärme:

Mindre bra med
ytjordvärme:

+ Ingen borrning behövs,
lägre installationskostnad

- Kräver stor tomt

+ Relativt stabil värmekälla

- Tomten behöver grävas upp

+ Hög verkningsgrad
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Sjövärme
– värme från badviken
Sjövärme är en variant av bergvärme där kollektorslingan placeras på
botten av ett vattendrag. Solenergin som lagras i vatten och bottenlager
tas upp av systemet och används för att förånga kylmediet. Temperaturen på en sjöbotten sjunker inte lägre än +4°C (i undantagsfall kan
mycket grunda sjöar bottenfrysa) och är därför en säker värmekälla.
Sjövärme sänker energikostnaden med 60–70 procent.

Bra med
sjövärme:

Mindre bra
med sjövärme:

+ Ingen borrning krävs

- Tillgång till närliggande
vattendrag är nödvändigt

+ Relativt stabil värmekälla
+ Liten miljöpåverkan
+ Hög verkningsgrad

- Ger sämre värmeutbyte
vid bottenfrysning
- Tillstånd krävs
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Luftvärme
– en obegränsad värmekälla
Även i kall luft finns tillräcklig energi för att förånga köldmediet. Vid
lägre temperaturer försämras verkningsgraden. En luftvärmepump
behöver ingen kollektorslinga. Värmen omsätts istället genom
så kallad direktförångning som uppstår då luften passerar genom
en värmeväxlare där köldmediet kommer i kontakt med luften.
Luftvärmepumpar finns i tre olika typer som beskrivs på följande sidor.

Bra med
luftvärme:

Mindre bra
med luftvärme:

+ Låg investeringskostnad

- Olämplig placering kan
orsaka störande ljud utomhus

+ Kollektorslinga behövs ej
+ Enklare installation
+ Hög verkningsgrad

- Effekten minskar något vid
kall utetemperatur.
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Frånluftsvärmepump
I fastigheter som är ventilerade med mekaniska fläktsystem kan värmen
i den begagnade luften tas tillvara innan den lämnar huset. Vid nyproduktion av villor och småhus installeras ofta frånluftsvärmepumpar som
standard. Hus med självdrag måste kompletteras med ett fläktsystem
innan en frånluftsvärmepump kan installeras. Till nackdelarna med en
frånluftsvärmepump hör ett högre inomhusljud samt att värmekällan
(ventilationsluften) är begränsad. Frånluftstekniken sänker energikostnaden med 30–35 procent.

Luft–vattenvärmepump
Denna värmepumpstyp hämtar energi från utomhusluften och avger
värme både till husets vattenburna värmesystem och tappvarmvatten.
I stora delar av landet är det ytterst få dagar som utomhustemperaturen
är lägre än -10°C. Luft–vattenvärmepumpen ger en jämn inomhustemperatur och kan i många fall samköras med befintligt värmesystem
(el-, pellets-, olje- eller vedpanna). En luft–vattenvärmepump sänker
energikostnaden med 50–60 procent.

Luft–luftvärmepump
Luft–luftvärmepumpen är en så kallad komfortvärmepump som avger
värme endast till inomhusluften. Tekniken, som kan ge en ojämn värmespridning, är lämpad för småhus och andra mindre lokaler och kräver
en öppen planlösning. En luft–luftvärmepump kan inte producera
tappvarmvatten. Sommartid kan systemet användas för att producera
komfortkyla. En luft–luftvärmepump sänker energikostnaden med
30–35 procent.

Rätt effekt
– viktigare än hög effekt
Tyvärr är det inte ovanligt att värmepumpskunder får sämre ekonomi
än väntat i sin investering på grund av feldimensionering. Ofta är
överdimensionering problemet. Ta inte i för mycket när du väljer
värmepump. Det är viktigt att skilja på begreppen effekt och energi.
Ditt maximala effektbehov är den effekt, mätt i kW, som går åt för att
värma ditt hus årets kallaste dag. Ditt årliga energibehov, mätt i kWh,
är den totala mängd energi som behövs för att värma ditt hus under hela
året (+ hushållsel).
Bäst ekonomi får du om värmepumpen dimensioneras för att täcka cirka
70 procent av ditt effektbehov. Då klarar värmepumpen 90–95 procent
av ditt totala energibehov. Resten täcker du upp med en liten elpatron
eller annan värmekälla. Det kan tyckas märkligt att inte låta värmepumpen täcka 100 procent av effektbehovet, men förklaringen är enkel.
Eftersom priset på värmepumpar är kopplat till effekten, lönar det sig
inte att låta den jobba för fullt endast de allra kallaste vinterdagarna.
Det är mer ekonomiskt att låta en annan värmekälla vara spetsvärme de
få dagar maximal effekt behöver tas ut.
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Kostnadsberäkning
– ekonomi i projektet?
Flera faktorer inverkar på vilken uppvärmningsteknik som är mest
lämplig för ditt hus. Till exempel husets yta och konstruktion, byggår,
energibehov, isolering och var i landet du bor.
Generellt kan man säga att ju mer energi du förbrukar, desto lättare
är det att ”räkna hem” en värmepump. Om man har en årlig energiförbrukning på 30 000 kWh är en värmepump i många fall betald på
6–8 år. Vid lägre förbrukning blir återbetalningstiden längre. Långsiktigt
är installation av värmepump nästan alltid en god affär.
Om du bor i ett äldre hus kan det löna sig att också överväga andra
åtgärder, till exempel tilläggsisolering, byte till treglasfönster och så
vidare. Kombinerar du sådana energibesparande åtgärder med installation av en värmepump kommer du att påverka dina uppvärmningskostnader dramatiskt.
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Hur går du vidare
– utan att gå på pumpen?
Som du märker finns det mycket att lära om värmepumpar. Ju mer
kunskap du skaffar dig, desto bättre affär kommer du fram till. Ett gott
råd är att vara noggrann och väl förberedd.
Sammanställ dina energiuppgifter. Använd uppgifterna från din elräkning.
Notera beräknad årsförbrukning och uppskatta eventuell vedåtgång för
braskamin och/eller panna under ett normalår. Blankett för sammanställning av energiåtgång kan beställas från CTC direkt. Beräkna dina
energiuppgifter utifrån ditt framtida energibehov. Ska huset byggas till,
blir ni fler eller färre i familjen och så vidare. Det är också mycket viktigt
att du kontaktar en installatör som bedömer fastigheten och ger dig de
expertsynpunkter som är relevanta i ditt fall.
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Mer information
Energimyndigheten

Kommunal energirådgivning

Energimyndigheten har mycket information om villavärme
och värmepumpar. De sammanställer även en jämförande
prestanda- och prislista mellan olika modeller och
fabrikat. Telefon: 016-544 20 00

Alla kommuner erbjuder opartisk och lokalt anpassad
information och rådgivning i energifrågor. Kommunen
ger dig också information om värmepumpsinstallationen
är anmälnings- eller tillståndspliktig.

Svenska Energi- och
Värmepumpföreningen, SEV

Din lokala VVS-installatör

SEV har bildats av branschens ledande tillverkare och är
Nordens största värmepumpsförening. Föreningen arbetar
övergripande med värmepumpar och övrig energiteknik
för fastigheter och småhus.

Ring en VVS-installatör du har förtroende för och be om
en offert. Installatören besöker dig och kontrollerar dina
förutsättningar för en smartare värmeekonomi.

CTC direkt
Här får du genast ett svar på dina frågor. Samtalet kostar bara en markering. Telefonlinjen är öppen 9–17 varje vardag.
Du kan också besöka vår hemsida för besparingskalkyl och mer information. Telefon: 020-44 11 44, www.ctcvarme.se

Var väl förberedd när du besöker installatören.
Hur många är ni i familjen
Adress
Husets ålder
Befintligt värmesystem
Årlig energiförbrukning
Installerat år
Glöm inte att fråga om garantier och trygghetsförsäkring. Lycka till!
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Värmeordbok
Brine
Även kallad köldbärvätska. Brinevätskan är en blandning
av alkohol och vatten som cirkulerar i kollektorslangen.

Frånluft

Radiatortemperatur
Radiatortemperaturen är den temperatur som radiatorvattnet
håller i element och värmeslingor.

Scrollkompressor

Den luft som förs ut vid ventilation.

Scrollkompressorn har få rörliga delar och har därför låga
ljud- och vibrationsnivåer.

Husets energiförbrukning
Ett hus kan värmas till exempel med el, olja eller ved.
Husets energiförbrukning är vad huset förbrukar totalt
under ett normalår för att hålla en normal rumstemperatur.

Tappvarmvatten

Kollektor

Täckningsgrad

Kollektorn är den slang som grävs ned i marken eller
stoppas ned i borrhålet. Den har till uppgift att hämta upp
energi ifrån berget eller marken.

Kondensor
Kondensorn är en värmeväxlare i vilket köldmediet
kondenserar, det vill säga övergår från gasform till vätskeform. Här överförs energin från köldmediet till radiatorvattnet.

Det varmvatten man tappar ur kranen i till exempel köket
eller duschen.
Effekttäckningsgrad är ett mått på hur stor procent del av
husets toppeffekt som värmepumpen klarar av att täcka.
Energitäckningsgrad på 92 procent innebår att 92 procent
av alla kWh som huset behöver till värme och varmvatten
kommer från värmepumpen. Resterande 8 procent av
energitäckningen täcks av tillskottsenergi från till exempel
en elpatron.

Verkningsgrad
Se värmefaktor.

Köldmedia
Köldmediet cirkulerar i värmepumpskretsen och fungerar
som värmebärare och hämtar energin från värmekällan
innan den går vidare till radiatorvattnet. Köldmediet har
låg kokpunkt och kan därför hämta energi från
värmekällan även vid låga temperaturer. HFC som finns i
värmepumpar är freonfritt.

Värmefaktor (COP)
Värmefaktor är pumpens verkningsgrad, det vill säga
måttet på hur mycket energi pumpen ger i förhållande till
den elenergi den förbrukar för sin drift.

Årsmedeltemperatur
Den genomsnittliga temperaturen på orten sett över årets
alla dagar. I norra Sverige är årsmedeltemperaturen betydligt
lägre än i södra Sverige.

Radiator
Samma som element.

Radiatorvatten
Det vatten som cirkulerar i elementen.
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CTC Direkt
Tel: 020-44 11 44
www.ctcvarme.se

CTC
Box 309
341 26 Ljungby
www.ctcvarme.se

