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Forord 

EU forordning 811/2013 af 18. februar 2013 definerer kravene til energimærkning af anlæg til 

rumopvarmning og energimærkning af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. 

Forordningen definerer, hvordan beregnede årsvirkningsgrader for kedler, varmepumper og 

lavtemperaturvarmepumper beregnes. Men forordningen definerer også, hvordan anlæg der 

kombinerer flere opvarmningsenheder, herunder også VE anlæg, energimærkes. Disse kombi-

nerede anlæg kaldes ”pakker”.  

 

Dette notat beskriver metoden til beregning af samlet energieffektivitet, der er basis for energi-

mærkning af kombinerede anlæg. Notatet beskriver ikke, hvordan energieffektiviteten for en-

keltstående anlæg beregnes. For disse henvises til tidligere offentliggjorte notater fra Energi-

styrelsen. For varmepumper henvises til: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparel-

ser/apparater-produkter/energikrav-produkter/husholdningsprodukter/klimaanlaeg/teknisk-rap-

port-Beregning-af-SCOP-for-varmepumper-efter-En14825.pdf  

 

Minimumskrav til energieffektivitet specificeret i forordning 813/2013 for rumopvarmning og 

kombineret rum- og brugsvandsopvarmning gælder for enkeltstående anlæg. Der stilles ikke 

krav til energieffektiviteten af pakker med flere enheder. Men indirekte er kravene gældende, 

da enhederne i pakkerne skal leve op til minimumskravene. 
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Indbefattede anlæg 

Forordningens definition af ”pakker” dækker anlæg, der fra producentens eller leverandørens 

side består af flere komponenter. Det kan eksempelvis være en kedel med en supplerende ke-

del eller varmepumpe, en varmepumpe med solfanger eller blot en kedel der også har tempe-

raturstyring. Dette notat koncentrerer sig primært om kombinationer, hvor der indgår mindst én 

VE teknologi. 

Pakkerne kan fremstilles og lanceres som kombinerede anlæg eller det kan være to eller flere 

komponenter, som først sættes sammen hos forbrugeren. Begge eksempler skal energimær-

kes, da energimærkningen ifølge forordningen skal ske både når de ”bringes i omsætning” el-

ler når de ”tages i brug”. Forskellen består i, at le-

verandøren skal sørge for at energimærke de 

kombinerede anlæg, der lanceres som en samlet 

pakke, mens installatøren skal energimærke an-

lægget, hvis der sammenbygges flere anlæg, så-

ledes at kombinationen først finder sted hos for-

brugeren. Her henvises til artikel 3 stk. 1, der si-

ger: 

”Fra den 26. september 2015 skal leverandører, 

der bringer anlæg til rumopvarmning, herunder 

anlæg i pakker med anlæg til rumopvarmning, 

temperaturstyring og solvarmekomponent, i om-

sætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:” 

Herefter beskrives i fem afsnit, hvordan der skal 

leveres trykte energimærker og datablade i hen-

hold til forskrifterne og hvordan teknisk dokumen-

tation skal stilles til rådighed på foranledning, samt 

hvordan reklame og salgsmateriale skal angive 

energiklassen. Energimærket for pakker ses til 

højre. 
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Årsvirkningsgrad 

Anlæg til rumopvarmning energimærkes efter en beregnet årsvirkningsgrad ηs. Årsvirknings-

graden beregnes i procenttal og beskriver anlæggets forbrug af energi for at levere et nøjagtigt 

defineret varmebehov ved fastlagte leveringstemperaturer og udetemperaturer.  

En naturgaskedel vil have en virkningsgrad under 100 %, da der vil være et tab ved varmepro-

duktionen, således at den forbrugte energi er større end den leverede energi.  

En varmepumpe vil til gengæld have en virkningsgrad (COP), der ligger over 1, da varmepum-

pen henter varme i en ekstern kilde og benytter elektricitet til at booste temperaturen. Elvirk-

ningsgrader skal dog divideres med CC = 2,5, som er et udtryk for den virkningsgrad, hvormed 

elektriciteten er produceret. En varmepumpe med en årsvirkningsgrad på COP = 3, vil således 

have en årsvirkningsgrad på 3/2,5, ηS = 120 %. 

For kombinerede anlæg bruges den beregnede årsvirkningsgrad for den primære enhed, hvor-

til der lægges yderlige virkningsgradsprocenter for det kombinerede anlægs andre komponen-

ter. Det vil i de fleste tilfælde øge pakkens samlede virkningsgrad.  

Hvordan denne beregning foretages uddybes i senere afsnit. 

 

Energiklasser 

Den beregnede årsvirkningsgrad bestemmer anlæggets samlede energiklasse, som er ud-

gangspunktet for energimærkningen.  

Energiklasserne er opdelt som følger: 

  

Første søjle viser energiklassekravene til forsyningsanlæg til rumopvarmning (dimensione-

rende fremløbstemperatur 55 °C), mens anden søjle viser kravene til lavtemperaturvarmepum-

per - det vil sige varmepumper med dimensionerende fremløbstemperatur på 35 °C. 

Energiklasserne for lavtemperaturvarmepumper ligger højere, da varmepumperne bliver mere 

effektive ved lavere fremløbstemperaturer. 
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Beregningsmetode 

For enkeltstående anlæg til rumopvarmning og kombineret rum- og brugsvandsopvarmning 

bruges standarder på området til at beregne årsvirkningsgraden. Dette skal ikke uddybes 

yderligere her, da der allerede findes materiale på området. 

Anlæg, der kombinerer flere anlæg og/eller teknologier, beregnes med en metode beskrevet i 

forordningen. Denne metode uddybes i det følgende.  

I bilag 1 – 5 er vist de fem beregningsmetoder til beregning af energimærker for pakker til rum-

opvarmning og vandopvarmning.  

 Bilag 1: Beregning af årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakker med varme-

pumpe som primært opvarmningsanlæg 

 Bilag 2: Beregning af årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakker med kedelan-

læg som primært opvarmningsanlæg  

 Bilag 3: Beregning af årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakker med kraftvar-

meanlæg som primært opvarmningsanlæg 

 Bilag 4: Beregning af årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakker med lavtempe-

raturvarmepumpe som primært opvarmningsanlæg 

 Bilag 5: Beregning af årsvirkningsgrad ved vandopvarmning for pakker med kedelan-

læg som primært opvarmningsanlæg 

Beregningsmetoderne baserer sig på årsvirkningsgraderne for de enkeltstående komponenter, 

som pakken består af. Hertil kan tilføjes en forøgelse af virkningsgraden, hvis pakken indehol-

der temperaturstyring og/eller solvarme. Metoderne er grundlæggende ens med nogle få vari-

ationer i mulige pakkekombinationer, samt metoden til beregning af solvarmekomponentens 

bidrag. 

I følgende afsnit beskrives, hvordan beregningerne konkret skal udføres som anvist i forord-

ningen. 
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Beskrivelse af beregningsmetode for pakker med varmepumpe som pri-

mær opvarmning 

Beskrivelsen følger skemaet fra forordningen side 61. Skemaet kan ses i bilag 1. 

Felt 1: Primær varmepumpe 

I første felt indtastes årsvirkningsgraden i procent for varmepumpen. Årsvirkningsgraden er 

baseret på varmepumpens målte SCOP, som er omregnet til energieffektivitet i procent, såle-

des at den er sammenlignelig med andre opvarmningsformer. Hvorledes denne beregnes er 

fastlagt via standarder på området og beskrevet i andre Ecodesign dokumenter.  

Luft/vand varmepumper af god kvalitet forventes at have en virkningsgrad mellem 100 % og 

120 %. Jordvarmepumper forventes at ligge mellem 115 % og 140 %. 

Felt 2: Temperaturstyring 

Her indtastes den bonus, der kan opnås, hvis pakken indeholder temperaturstyring. Der er 

specificeret 8 klasser, der giver en bonus mellem 1 % og 5 % afhængigt af typen af tempera-

turstyring.  

Felt 3: Supplerende kedel  

Har pakken en supplerende kedel indtastes bidraget fra denne her. Når varmepumpen er den 

primære enhed, vil bidraget sandsynligvis være negativt. Det skyldes at varmepumpen har en 

højere energieffektivitet end kedlerne, hvorved kedlens drift trækker det samlede resultat ned. 

Den indtastede procentændring på den samlede virkningsgrad beregnes ud fra differencen i 

de to kedlers virkningsgrader: 

(Årsvirkningsgrad, supplerende kedel - Årsvirkningsgrad, primær VP) * II  

Hvor ”II” er en faktor, der beskriver vægtningen mellem den primære varmepumpe og den 

supplerende kedel.  

Jo mindre kedlen er i forhold til varmepumpen, jo mindre vil faktoren blive og dermed også ind-

flydelsen på den samlede virkningsgrad. Værdierne for II faktoren kan ses ud af tabellen her-

under, som svarer til tabel 6 i bilag IV i forordningen.  
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Kedlens tilføjelse til den samlede årsvirkningsgrad illustreres her med et tænkt eksempel med 

følgende data: 

Pakke uden varmtvandsbeholder 

Primær varmepumpe: 10 kW 

Årsvirkningsgrad, varmepumpe: 125 % 

Supplerende kedel: 10 kW 

Årsvirkningsgrad, kedel: 95 % 

PRated/(Prated + Psup) = 10 kW / (10kW + 10kW) = 0,5. Det svarer til en faktor for ”II” på 0,05. 

Biddrag fra supplerende kedel = (95 % - 125 %) * 0,05 

Biddrag fra supplerende kedel ≈ -1,5 % 

Bidraget til årsvirkningsgraden fra en supplerende kedel er altså ikke stort, men kan selvfølge-

lig trække energieffektiviteten en smule ned.  

Årsagen til den begrænsede påvirkning må skyldes en formodning om, at størstedelen af var-

men kan leveres på det mest effektive anlæg. Kedlen vil således kun have begrænset driftstid 

og derfor er bidraget til årsenergieffektiviteten begrænset.  

Felt 4: Solvarmebidrag 

Beregningen af bidraget fra solvarmekomponenten er noget mere kompliceret: 

(III * Solfangerareal + IV * vandbeholderstørrelse) * 0,45 * Solfangereffektivitet/100 * Beholder-

klassificering 

De to faktorer ”III” og ”IV” afhænger af den primære kedels nominelle effekt Prated: 

III = 294/(11 * Prated) og IV = 115/(11 * Prated) 

I praksis betyder det, at jo større ydelse den primære opvarmningskomponent har, jo mindre 

rolle spiller solfangeren i forhold til den samlede virkningsgrad. Tilsvarende vil en større sol-

fanger have større indflydelse på pakkens samlede virkningsgrad. 

For varmepumper svarer Prated også til den værdi, der skal stå som nominel ydelse på energi-

mærket for varmepumpen alene. I andre sammenhænge kendes værdien også som Pdesign,h.  

Solfangerareal angives i m2 og vandbeholderstørrelse i m3.  

Solfangereffektivitet skal oplyses på databladet for selve solfangeren.  

Beholderklassificering afgøres af det energimærke varmtvandsbeholderen har opnået. Energi-

klassen bestemmes af stilstandstabet for beholderen. Grænserne for energiklasserne afhæn-

ger af beholderstørrelsen, således at en større beholder kan have lidt større stilstandstab og 

stadig opnå samme, energiklasse som en mindre beholder.  

Energiklasserne D-G for en varmtvandsbeholder giver en faktor 0,81 i beholderklassificering. 

Bedre energiklasser giver højere faktorer. Den bedste klasse; A+ klassen har en faktor 0,95. 

Regneeksempel: 

For at få en forståelse for den bonus, der kan opnås, beregnes den tilføjede procentsats til år-

senergieffektiviteten for et tænkt eksempel med et parcelhus med følgende data: 
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Primær varmepumpe: 10 kW 

Solfangerareal: 6 m2 

Beholder: 250 L 

Solfangereffektivitet: 75 % 

Energiklasse for varmtvandsbeholder: B (svarende til en faktor 0,86) 

Solfangerbidrag = (294/(11 * 10 kW)  * 6 m2 + 115/(11 * 10 KW) * 0,25 m3) * 0,45 * 75 %/100 * 

0,86 

Solfangerbidrag ≈ 5 % 

For pakker med varmepumper som primær komponent vil solfangerbidraget ikke ændre væ-

sentligt på den samlede virkningsgrad. Det må skyldes, at varmepumpen i sig selv regnes for 

at være energieffektiv, hvorved solfangerens bidrag bliver mindre afgørende.  

Solfangeren kan være det bidrag, der rykker pakken op i en højere energiklasse, men kun hvis 

varmepumpen i sig selv ligger højt i sin egen energiklasse. Generelt er spændet i energiklas-

serne for varmepumper typisk 25 %. En solfanger rykker derfor ikke nødvendigvis på energi-

klassen.  

Felt 5, Resultat 

Alle bidrag fra felt 1 til 4 lægges sammen. Det samlede resultat fastlægger pakkens samlede 

energiklasse. 

Det vurderes, at temperaturstyring og solvarme i nogen tilfælde kan få en varmepumpe til at 

rykke en klasse op afhængigt af, hvor den ligger i forvejen.  

Felt 6 

Her skal angives årsvirkningsgraderne for ”colder” og ”warmer” klimazoner.  

Der benyttes følgende ligninger til angivelse af disse værdier: 

Colder: Beregnet årseffektivitet ved ”average” klima for pakken – V 

Warmer: Beregnet årseffektivitet ved ”average” klima for pakken + VI 

Men da ”V” og ”VI” beskriver differencerne i årsenergieffektivitet mellem ”average” og hhv. 

”warmer” og ”colder” klima, er det reelt årsenergieffektiviteten i de to klimazoner, der skal ken-

des. 
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Beskrivelse af beregningsmetode for pakker med kedelanlæg som primær 

opvarmning 

Beskrivelsen følger skemaet i forordningen side 59. 

Felt 1: Primær kedel 

I første felt indtastes årsvirkningsgraden i procent for det primære kedelanlæg. Hvorledes 

denne beregnes er fastlagt via standarder på området og beskrevet i andre Ecodesign doku-

menter. Kedler vil typisk have en virkningsgrad mellem 80 % og 98 %. 

Felt 2: Temperaturstyring 

Som for varmepumper indtastes her den bonus, der kan opnås, hvis pakken indeholder tem-

peraturstyring. Der er 8 klasser, der giver en bonus mellem 1 % og 5 % afhængigt af typen af 

temperaturstyring.  

Felt 3: Supplerende kedel  

Har pakken en supplerende kedel indtastes bidraget fra denne her. Dette bidrag er ikke nød-

vendigvis positivt. Det afhænger af, om den supplerende kedel er mere energieffektiv end den 

primære kedel. Den indtastede procentændring på den samlede virkningsgrad beregnes ud fra 

differencen i de to kedlers virkningsgrader: 

(Årsvirkningsgrad, kedel 2 - Årsvirkningsgrad, kedel 1) * 0,1  

Det betyder, at har den primære kedel en virkningsgrad på 95 % og den supplerende kedel en 

virkningsgrad på 85 %, så bliver virkningen på den samlede årsvirkningsgrad lig: (85 % - 95 

%) * 0,1 = - 1 % 

Der skeles således ikke til størrelsesforholdet mellem de to kedler. Samtidig må effekten på 

den samlede virkningsgrad må siges at være rimelig begrænset.  

Felt 4: Solvarmebidrag 

Metoden til beregning er bidraget fra solvarme er grundlæggende ens for de forskellige typer 

af opvarmningsenheder. Den centrale forskel er dog, at der benyttes en anden faktor, som gør 

at bidraget til den samlede årsenergieffektivitet bliver større for kedler end for varmepumper. I 

stedet for 0,45 benyttes 0,9, hvorved bidraget kan blive dobbelt så stort som for varmepum-

pen, hvis andre værdier fastholdes. 

Bidraget fra solfangeren beregnes således, når kedlen er den primære enhed: 

(III * Solfangerareal + IV * vandbeholderstørrelse) * 0,9 * Solfangereffektivitet/100 * Beholder-

klassificering 

De to faktorer ”III” og ”IV” afhænger af den primære kedels nominelle effekt Prated: 

III = 294/(11 * Prated) og IV = 115/(11 * Prated) 

I praksis betyder det, at jo større ydelse den primære opvarmningskomponent har, jo mindre 

rolle spiller solfangeren i forhold til den samlede virkningsgrad. 

For kedler svarer Prated også til den værdi, der skal stå som nominel ydelse på energimærket 

for enkeltkomponenten.  

Solfangerareal angives i m2 og vandbeholderstørrelse i m3.  

Solfangereffektivitet skal oplyses på databladet for selve solfangeren.  
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Beholderklassificering afgøres af det energimærke varmtvandsbeholderen har opnået. Energi-

klassen bestemmes af stilstandstabet for beholderen. Grænserne for energiklasserne afhæn-

ger af beholderstørrelsen, således at en større beholder kan have lidt større stilstandstab og 

stadig opnå samme, energiklasse som en mindre beholder.  

Energiklasserne D-G for en varmtvandsbeholder giver en faktor 0,81 i beholderklassificering. 

Bedre energiklasser giver højere faktorer op til A+ klassen, som har en faktor 0,95. 

Regneeksempel: 

For at få en forståelse for den bonus, der kan opnås, beregnes den tilføjede procentsats til år-

senergieffektiviteten for et tænkt eksempel med et parcelhus med følgende data: 

Primær kedel: 10 kW 

Solfangerareal: 6 m2 

Beholder: 250 L 

Solfangereffektivitet: 75 %  

Energiklasse for varmtvandsbeholder: B (svarende til en faktor 0,86 

Solfangerbidrag = (294/(11 * 10 kW)  * 6 m2 + 115/(11 * 10 KW) * 0,25 m3) * 0,9 * 75 %/100 * 

0,86 

Solfangerbidrag ≈ 9 % 

For pakker med kedler som primær komponent kan solfangerbidraget således nemt få pakken 

til at rykke en energiklasse op i forhold til den enkeltstående komponent, da spændet i energi-

klasserne for typiske kedler er 8 %.  

Felt 5 

Her indtastes bidraget fra en eventuel varmepumpe. Bidraget beregnes således: 

(Årsvirkningsgrad, varmepumpe – Årsvirkningsgrad, kedel 1) * II 

Hvor ”II” er en faktor, der beskriver vægtningen mellem den primære kedel og den supple-

rende varmepumpe.  

Generelt vil denne faktor blive større, jo større varmepumpen er i forhold til den primære ke-

del. Værdierne ses i tabellen herunder, som svarer til tabel 5 i bilag IV i forordningen.  
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Varmepumpens tilføjelse til den samlede årsvirkningsgrad illustreres her med et tænkt eksem-

pel med følgende data: 

Pakke med varmtvandsbeholder 

Primær kedel: 10 kW 

Årsvirkningsgrad, kedel: 95 % 

Supplerende varmepumpe: 5 kW 

Årsvirkningsgrad, varmepumpe: 120 % 

PSup/(Prated + Psup) = 5 kW / (10kW + 5kW) = 0,33. Det svarer til en faktor for ”II” på 0,75. 

Biddrag fra supplerende varmepumpe = (120 % - 95 %) * 0,75 

Biddrag fra supplerende varmepumpe ≈ 19 % 

En supplerende varmepumpe der er halvt så stor som den primære kedel, kan altså få stor 

indflydelse på pakkens samlede virkningsgrad. Det må skyldes en formodning om, at varmen 

så vidt muligt leveres på det mest effektive anlæg. Varmepumpen opnår en faktor 0,75 på 

trods af, at den kun har den halve kapacitet, fordi behovsprofilen over året gør at varmepum-

pen rent faktisk kan levere hele varmebehovet i en stor del af året. 

Havde varmepumpen i stedet indgået som den primære opvarmningskomponent med kedlen 

som supplerende opvarmning ville kedlen have en negativ effekt på pakkens samlede virk-

ningsgrad, men samtidig ville udgangspunktet have været højere, da varmepumpen ville have 

en højere årsvirkningsgrad.  

Felt 6 

Her korrigeres for det tilfælde at der både er solvarme og supplerende varmepumpe. I det til-

fælde vil der være to supplerende anlæg, som derfor hver især vil have lidt mindre effekt, end 

hvis der blot var et.  

Korrektion for varmepumpe og solvarme: - 0,5 * det mindste af de to beregnede bidrag i felt 4 

og 5 * II 

Hvor ”II” igen beskriver vægtningen mellem den primære kedel og den supplerende varme-

pumpe.  

Benyttes de to eksempler herover fås følgende: 

Korrektion for supplerende varmepumpe og solvarme = - 0,5 * 8 % * 0,75 

Korrektion for supplerende varmepumpe og solvarme = - 3 % 

Resultat, Felt 7 

Alle bidrag fra felt 1 til 6 lægges sammen. Det samlede resultat fastlægger pakkens samlede 

energiklasse. 

Det vurderes, at temperaturstyring og solvarme kan få en A klasse kedel op i A+, men ikke hø-

jere, da spændet i energiklasserne herefter bliver større. En supplerende varmepumpe kan 

have større indflydelse, men i det tilfælde skal pakken også sammenlignes med alternative 

varmepumper, som generelt ligger højere i energiklasserne. 

Felt 8 

Hvis kedel og varmepumpen er installeret med mulighed for afgivelse af lavtemperaturvarme 

ved 35 °C, udregnes her årsvirkningsgraden ved lavtemperaturvarme.  



  
 

 

  

 Side 12 

  

  

Teksten ”Fra varmepumpens datablad” er dog noget misvisende, da der samtidig defineres at 

resultatet fra felt – pakkens beregnede årsvirkningsgrad skal benyttes.  

Det må antages, at der skal beregnes en simpel forøgelse af pakkens energieffektivitet ved 35 

°C.  

Årsvirkningsgraden beregnes således: 

Lavtemperaturvirkningsgrad = beregnet pakkevirkningsgrad + (50 * II) 

Med den tidligere beregnede værdi for ”II” bliver den tillagte værdi til årseffektiviteten lig 38 %. 

Altså en markant stigning, også når det tages med i betragtning at lavtemperaturenergiklas-

serne kun ligger 25 % højere. 

 

Kraftvarmeanlæg som primær opvarmningsenhed 

Beregningsmetoden følger metoden for varmepumper som primær opvarmningsenhed. Bilag 3 

viser skemaet som indgår i forordningen side 60. 

Den eneste forskel er, at solvarmebidraget medregnes med en faktor 0,7, hvor varmepumpen 

havde en faktor 0,45 og kedlerne en faktor 0,9. 

Årsenergieffektiveten tager udgangspunkt i den beregnede årsenergieffektivitet for kraftvarme-

anlægget alene.  

 

Lavtemperaturvarmepumpe 

Beregningsmetoden er fuldstændig den samme som for de varmepumper som primær op-

varmningsenhed. Bilag 4 viser skemaet, som indgår i forordningen side 62.  

Den eneste forskel vil bestå i, at en lavtemperaturfjernvarmepumpe vil have virkningsgrader 

der ligger 20 til 40 % højere. Derfor vil påvirkningen af pakken energieffektivitet fra en supple-

rende kedel være lidt større en for en varmepumpe til almindelig fremløbstemperaturer.  

Et regneeksempel svarende til eksemplet i afsnittet om varmepumper som primær opvarmning 

ses her: 

Pakke uden varmtvandsbeholder 

Primær lavtemperaturvarmepumpe: 10 kW 

Årsvirkningsgrad, varmepumpe: 150 % 

Supplerende kedel: 10 kW 

Årsvirkningsgrad, kedel: 95 % 

PRated/(Prated + Psup) = 10 kW / (10kW + 10kW) = 0,5. Det svarer til en faktor for ”II” på 0,05. 

Biddrag fra supplerende kedel = (95 % - 150 %) * 0,05 

Biddrag fra supplerende kedel ≈ -3 % 

Bidraget vil være større men stadig begrænset. 
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Beregningsmetode ved vandopvarmning for pakker med kedler som pri-

mær enhed 

Denne type pakke kan kun bestå af den primære opvarmning og solvarme. Skemaet er vist i 

bilag 5 fra forordningen side 63, 

Metoden benytter energieffektiviteten ved vandopvarmning for den valgte forbrugsprofil og til-

føjer solvarmens bidrag til denne. 

Metoden til beregning af bidraget er som følger: 

Solvarmebidrag = (1,1 * årsvirkningsgrad, kedel – 10 %) * II – III – årsvirkningsgrad, kedel. 

”II” beregnes som (220 – Qref) / Qnonsol, hvor Qref afhænger af den valgte forbrugsprofil og er et 

udtryk for den standardiserede værdi for energien i det tappede vand over et døgn. Qnonsol be-

skriver den tilførte energi fra andet end solvarme. Størrelsen af denne, kan på nuværende 

tidspunkt ikke estimeres, men den skal fremgå af databladet for solvarmekomponenten. 

”III” beregnes som (Qaux * 2,5) / (220 * Qref), hvor Qaux beskriver det supplerende elforbrug i 

kWh. Qaux kan ligeledes ikke estimeres her, men skal fremgå af databladet for solvarmekom-

ponenten. 

 

Konklusioner 

Energimærkningen af pakker med flere komponenter kan udføres, såfremt der er stillet de 

rette oplysninger til rådighed, som kræves i databladene for enkeltkomponenterne.  

Der indgår en række indtastningsmuligheder og delberegninger som vil gøre et standardiseret 

værktøj fordelagtigt, såfremt energimærkning skal udføres af varmepumpeinstallatører og lig-

nende. 

Ved at tilføje solvarme til en opvarmningsenhed kan der opnås en forøgelse af energieffektivi-

teten, som kan få pakken til at ligge en energiklasse højere end den primære komponent. Li-

geledes kan temperaturstyring også få indflydelse. Men større spring virker ikke sandsynligt 

med mindre der er tale om meget store solfanger anlæg.  

Hvorvidt den beregnede forøgelse af årsenergieffektiviteten er retvisende er ikke undersøgt.  
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Bilag 1 – Beregningsmetode, pakker med varmepumpe 
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Bilag 2 – Beregningsmetode, pakker med kedelanlæg 
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Bilag 3 - Beregningsmetode, pakker med kraftvarmeanlæg 
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Bilag 4 - Beregningsmetode, pakker med lavtemperaturvarmepumper 
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Bilag 5 - Beregningsmetode, vandopvarmning med primært kedelanlæg 

 


