Fakta om svanemærkede
varmepumper
Svanen gør det nemt at vælge en varmepumpe, der stiller skrappe
krav til miljø samt sikrer en høj effektivitet. Når man vælger en
svanemærket varmepumpe, er man derfor også sikker på at få en
god driftsøkonomi.
Varme fra kulde
En varmepumpe består af en række kredsløb, der sikrer, at der kan
overføres varme fra et koldere medie udenfor (f.eks. jorden eller
luften) til opvarmning indenfor. Princippet er det samme som i et
køleskab – bare med omvendt fortegn.
En svanemærket varmepumpe er en fordel for miljøet
– også selvom den bruger el
En varmepumpe bruger el til at overføre varme udenfor til varme
indenfor. Elvarme er normalt forbundet med noget, der i høj grad
belaster miljøet. Men for en svanemærket varmepumpe gælder det,
at der leveres langt mere varme, end den el der forbruges. Det skyldes, at varmepumpen kan hive energi ud af kulde. Sådan kan man
altså udvinde varme fra egen jord og udnytte den i sin bolig.
En svanemærket varmepumpe lever op til skrappe krav,
når det gælder:
•
•
•
•
•

Årsvirkningsgrad – og sikrer derigennem god driftsøkonomi og
lavt bidrag til klimaændringer
Mærkning af større plastdele - for at sikre større genanvendelse
Indholdet af sundhedsskadelige stoffer - som phthalater og
flammehæmmere
Kølemediets bidrag til global opvarmning - ved udslip og minimering af risikoen for udslip
Informationer til kunden - om f.eks. støjniveau, effekt, drift og
vedligeholdelse
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Sådan fungerer et jordvarmeanlæg med varmepumpe
Et jordvarmeanlæg er bygget op af tre kredsløb:
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Kredsløb 1: Ude i haven
Væsken cirkulerer konstant rundt i kredsløb 1 og bringer varme
tilbage til anlæggets varmeoptager A. Inde i varmeoptageren
trækkes jordvarmen ud af væsken. Sådan “skummer” anlæggets
varmeoptager hele tiden væsken i kredsløb 1 for varme og sender
den videre til kredsløb 2.
Kredsløb 2: Inde i anlægget
Kredsløb 2 er selve hjertet i varmeanlægget og hedder en varmepumpe. Her cirkulerer en anden væske, der har ganske specielle
egenskaber – først og fremmest fordi den har et meget lavt kogepunkt. Væsken bliver til en gas i varmeoptager A. Varmen afgives
igen i D, når den bliver presset sammen til en væske ved hjælp af
en kompressor. Når dampen i kredsløb 2 afgiver sin varme, fortættes dampen igen til sin væskeform og er klar til en ny tur rundt i
kredsløb 2.

ge miljøvenlige varer.
Er et produkt mærket
med enten Blomsten eller
Svanen, er du sikker på:
• at det lever op til
skrappe miljøkrav
• at der er taget hensyn
til sundheden
• at kvaliteten er god
Du kan læse meget mere
om Blomsten og Svanen
på www.ecolabel.dk.
Her kan du bl.a. finde
alle de miljømærkede
produkter og få gode
råd om grønne indkøb.

Kredsløb 3: I boligen
Varmeafgiveren D opvarmer vandet i en varmtvandsbeholder.
Hermed overføres varmen fra kredsløb 2 til kredsløb 3, der omfatter husets radiator-, gulvvarme- og vvs-installationer.
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