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2. Forord 

Nærværende dokument er det fjerde i rækken af i alt fire dokumenter udarbejdet som en 

del af det indledende arbejde med Energistyrelsens demonstrationsprojekt med titlen 

”Implementering af gashybridvarmepumper”, der blev igangsat september 2013. Doku-

mentrækken har til formål at belyse perspektiverne i og anvendelsen af nye typer af 

varmepumper i Danmark som led i opnåelsen af målsætningerne om bl.a. udfasning af 

fossilt brændsel til boligopvarmning som det fremgår af regeringens seneste energipoliti-

ske aftale ”Vores Energi” fra 2012.  

De fire omtalte dokumenter belyser væsentlige aspekter af gashybridvarmepumpetekno-

logien og omhandler følgende temaer og tasks: 

 Task 1: Beskrivelse af gashybridvarmepumpe-teknologier og implementeringsmu-

ligheder 

 Task 2: Undersøgelse af perspektiver ift. Smart Grid  

 Task 3: Understøttelse af udfasningen af fossilt brændsel 

 Task 4: Udenlandske erfaringer 

 I omtalte demonstrationsprojekt er der endvidere planlagt feltmålinger på forskellige 

typer og fabrikater af gashybridvarmepumper. Samlet er det målsætningen at dette de-

monstrationsprojekt vil danne grundlag for anbefaling, strategi og implementering af 

gashybridvarmepumper i Danmark som kontekst til den energipolitiske målsætning som 

fremgår af Vores Energi 2012. 

 

2.1. Beskrivelse af gashybridvarmepumper og funktionsprincip 

Gashybridvarmepumper dækker over en fælles betegnelse af forskellige former for kom-

binerede gaskedler og varmepumper, samt varmepumper med termisk (gas) drevne 

kredsprocesser.  I demonstrationsprojektet ”Implementering af gashybridvarmepumper” 

indgår i alt 4 forskellige typer af gashybridvarmepumper: 

1. Elektrisk varmepumpe og gaskedel i en integreret enhed 

Denne type gashybridvarmepumpe er opbygget som en integreret enhed med bå-

de luft/vand eller væske/vand varmepumpe og gaskedel. Disse enheder kan både 

levere varme til rumopvarmning og varmt brugsvand, men det vil typisk være ga-

skedelen der producerer varmt brugsvand. Rationalet bag denne sammenbygning 

er ønsket om minimering af energiomkostninger (se Figur 1), da varmepumper 

typisk leverer billigere varme ved højere udetemperaturer (f.eks.> -4°C), mens   

gaskedler leverer billigere varme ved lavere udetemperaturer (f.eks. < -4 °C). 

Helt centralt i denne teknologi er styringen af driften mellem gaskedel og varme-

pumpe. Denne styring kan være optimeret til enten at minimere omkostninger til 

varme ud fra kendte el- og gaspriser, eller minimering af CO2 udledning. Typisk vil 

varmepumpedelen levere 50-70% af varmebehovet.  
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Figur 1 Indekseret varmomkostning som funktion af udetemperatur; Rød kurve indikerer 
omkostningen ved opvarmning med gaskedel alene, grøn kurve ved opvarmning med 
varmepumpe alene, og stiplet/sort kurve ved kombination af gaskedel og varmepumpe. 

Her illustreret ved et omslagspunkt ved -4 °C.  

 

2. Elektrisk varmepumper som enhed til efterinstallation på en eksisterende 

gaskedelinstallation 

Betegnes i denne sammenhæng også som ”add-on varmepumpe” Er i princippet 

og funktionsmåde det samme som type nr. 1, dog med den forskel at varmepum-

pen i dette tilfælde forudsættes eftermonteret. Dette kan i visse tilfælde give sty-

ringsmæssige udfordringer i tilfælde af producentspecifikke eller proprietære sty-

ringer der ikke er kompatible med det eksisterende varmesystem (gaskedel).   

 

3. Gasadsorptionsvarmepumpe (Zeolitvarmepumpe) 

Denne type varmepumpe er kendetegnet ved at producere varme vha. en termisk 

drevet kredsproces (forbrænding af gas eller solvarme) med vand som kølemid-

del, der fordamper eller kondenserer i forbindelse med mineralet zeolit – deraf 

navnet ”zeolitvarmepumpe”.  Anvender kun i begrænset omfang el til styring og 

drift af cirkulationspumpe(r). Har typisk en nyttevirkning η = 135-140 %, ved af-

brænding af gas. 

Adsorptionsvarmepumper/zeolitvarmepumper er ofte mindre og bedre egnet til 

enfamiliehuse end absorptionsvarmepumper, der synes at være bedre egnet til 

den kommercielle sektor.  

 

4. Gasabsorptionsvarmepumpe  

Denne type varmepumpe er kendetegnet ved at producere varme vha. en termisk 

drevet kredsproces (forbrænding af gas eller via direkte eller indirekte solvarme) 

med et kølemiddel bestående af en ammoniak/vand-blanding. Anvender kun i be-

grænset omfang el til styring og drift af cirkulationspumpe(r). Har typisk en nyt-

tevirkning η = 130-135 %, ved afbrænding af gas. 
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Fælles for alle fire typer af gashybridvarmepumper er, at de kan kombineres med sol-

varme eller andre VE-kilder. For en mere detaljeret gennemgang henvises til ”Task 1: 

Beskrivelse af gashybridvarmepumpe-teknologier og implementeringsmuligheder” 

 

3. Indledning 

De fire systemer, der omtales i projektbeskrivelsen, er: 

1. Elektriske varmepumper og gaskedel i en integreret enhed 

2. Elektriske varmepumper som enheder til efterinstallation på en eksisterende gas-

kedelinstallation (add-on) 

3. Gasadsorptionsvarmepumper med solvarme  

4. Gasabsorptionsvarmepumper med solvarme (indirekte/direkte)  

 

Oplysninger i notatet vedrørende internationale erfaringer om ovennævnte teknologier 

stammer fra henholdsvis laboratorieforsøg, feltforsøg og egentlige kommercielle anlæg.  

 

Kilderne er først og fremmest tilvejebragt fra et seminar arrangeret af MARCOGAZ i de-

cember 2011 og EGATEC-konferencen afholdt i København maj/juni 2013. Præsentatio-

nerne giver et overblik med hensyn til resultater, mens detaljeret dokumentation ikke 

umiddelbart er tilgængelig. 

 

4. Hybridsystem med gaskedel og varmepumpe (system 1 og 2) 

Omfanget af publicerede erfaringer med kombinationen af gaskedel og varmepumpe er 

begrænset. De præsentationer, der er tilgængelige, beskriver ofte kun nye produkter og 

deres funktion. 

 

Disse hybridsystemer er ikke helt nye. Et eksempel er et anlæg udviklet i 90’erne af det 

svenske firma ”IVT Elektro Standard”. Navnet på enheden var Auto Term 660A og bestod 

af en traditionel gaskedel og en elvarmepumpe. Den var designet, så varme- og ventila-

tionssystemet kunne spille sammen. Varmekilden til varmepumpen var afkastluft fra ven-

tilation og røggas fra kedlen, når den var i drift.  

 

Resultatet var en varmepumpe med et output på 2,0 kW og en COP på 2,9. Gasbrænde-

ren havde tre trin, nemlig 3,4; 7,2 og 10,6 kW. Driften af varmepumpen var begrænset, 

således at den kun kørte, når returtemperaturen var under 50 °C. Målinger på installere-

de enheder viste, at energiforbruget blev fordelt med 40 % gas og 60 % el. Evaluering af 

hybridsystemet er dokumenteret i en rapport fra Svensk Gasteknisk Center /1/. 
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På International Gas Union Research Conference (IGRC) i 2008 blev hollandske erfaringer 

rapporteret /2/. Det vil sige førstehåndstesterfaringer fra laboratoriet af hybridløsninger, 

mikrokraftvarme og varmepumper (både varmesystemer og kølesystemer). 

 

På et britisk seminar i 2012 om hybridsystemer fremkom følgende kommentar: Bosch 

mener, at hybridsystemer er mere følsomme end de konventionelle opvarmningssyste-

mer, der er anvendt frem til i dag /3/. Anvisninger til korrekt udformning af kundens in-

stallation må således også her være påkrævet. I den sammenhæng kan nævnes, at 

Gastec i Holland har lavet en model, der beregner driften af et hybridsystem over 24 ti-

mer, for at studere, hvordan styresystemet fungerer, herunder fordelingen af energi le-

veret fra henholdsvis varmepumpen og gaskedlen /4/. Gastec har endvidere forsøgt at 

beregne, hvordan en udbredt anvendelse af hybridsystemer kan påvirke behovet for ny 

kraftproduktion sammenlignet med brug af varmepumper alene /5/. Dette arbejde er 

primært koblet til Smart Grid-aspekter ved hybridløsningerne.     

 

 

5. Gasvarmepumper (system 3 og 4) 

I de seneste år er der også gennemført en række test og demonstrationer af gasvarme-

pumper i andre EU-lande. Resultaterne fra disse afdækker ikke alene en række erfaringer 

med implementering, men også energisparenøgletal, der kan bruges i Danmark. Disse er 

eksempelvis allerede brugt som grundlag for input til Energistyrelsens tillæg til Teknolo-

gikataloget /6/.  

 

Et større fieldtestprogram, “Initiative Gaswärmepumpe” (IGWP), blev gennemført i Tysk-

land i perioden 2008 til 2012. I Figur 1 ses et kort med placering af testanlæggene. Gas-

varmepumper til både enfamilieshuse (Vaillant og Viessmann) og større bygninger 

(Robur) er i den sammenhæng testet. 

 

Vaillant og Viessmann er testet som prototyper eller præproduktionsenheder (før egentlig 

markedsføring). Robur derimod er et produkt, der allerede er på markedet.       

 

Det har ikke været muligt at tilvejebringe en overordnet rapportering med erfaringer og 

resultater fra disse test. Websiden1 er lukket ned, og man bliver henvist til en general 

gasinformationshjemmeside2, hvor gasvarmepumper indgår som et afsnit. Tre reference-

hjemmesider er præsenteret i form af billeder, men her indgår ingen supplerende data.   

 

 

 

                                           
1 www.igwp.de  
2 http://www.erdgas.info/erdgasheizung/gaswaermepumpe/ 

http://www.igwp.de/
http://www.erdgas.info/erdgasheizung/gaswaermepumpe/
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Figur 2 Fieldtestinstallationer i det tyske demonstrationsprogram Initiative Gaswär-
mepumpe (IGWP) 

 

I andre lande er der også gennemført initiativer, der dokumenterer gasvarmepumpers 

egenskaber. I det følgende er et relevant udvalg af disse oplistet og vurderet med hen-

blik på mulig anvendelse som reference i projektering og beregning af besparelsespoten-

tiale i aktuelle danske energispareprojekter. 

 

En foretrukken fremgangsmåde i udlandet til fremme af ovennævnte gasvarmepumpe-

produkter er, at anlægsenhederne i bygninger med et større kontinuert energibehov in-

stalleres i kaskadeløsninger og kombineres med backupgaskedler. Hertil kommer, at pla-

cering gerne er på taget af bygninger, hvor udfordringer med bl.a. aftræk, tilgængelighed 

og støj umiddelbart er løst. Som nævnt ovenfor vil det typisk resultere i en høj energiud-

nyttelse, og dermed er succeshistorien hjemme og kan lette beslutningen for kommende 

projekter.  

 

Gasmotordrevne kompressionsvarmepumper 
På Figur 2-5 og Tabel 1-4 ses fire eksempler fra Holland på demonstration af gasmotor-

drevne kompressionsvarmepumper. Alle fire er luft-til-vand-varmepumper, men de en-

kelte konfigurationer er forskellige. Tandlægeklinikkens anlæg består af én varmepumpe, 

mens anlæggene i shopping centeret og fitnesscenteret er større med flere varmepumper 

i kaskade. 
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Figur 2 Shoppingcenter 

 

Tabel 1 Data om shoppingcenterinstallationen /10/ 
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Figur 3 Besøgscenter 

 

 

Tabel 2 Data om besøgscenterinstallationen /10/ 
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Figur 4 Tandlægeklinik 

 

Tabel 3 Data om tandlægeklinikinstallationen /10/ 
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Figur 5 Fitness center med gasmotordrevne varmepumper. 

 

Tabel 4 Data om fitnesscenterinstallationen /10/ 
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Gasabsorptionsvarmepumper 
Robur er den eneste producent af gasvarmepumper, vi har kendskab til, som har løsnin-

ger, der enten kan udnytte luft, vand og jord som energikilde. Deres engagement går 

tilbage til 1991, hvor de købte firmaet Servel i USA.  

 

Servel havde flere patenter inden for absorptionsteknologien, og udvikling af varmepum-

pen startede i 90’erne. 

 

I 2001 blev produktionen flyttet til Italien, og deres absorptionsvarmepumpe blev præ-

senteret i 2004. Efterfølgende er der fremstillet nye og forbedrede versioner. Ifølge 

Robur blev der installeret mere end 8000 enheder i perioden 2004 – 2012 /7/.   

 

Der er en lang række eksempler, hvor disse enheder er installeret. Under beskrivelsen på 

Roburs hjemmeside3 ses information om lokalitet, installeret kapacitet og typen af aktivi-

tet. For enkelte af installationerne findes der mere detaljeret information, og det er for-

ventelig dem, der fungerer bedst.    

 

Første eksempel er en skole4 i Plaidt vest for Koblenz i Tyskland. Huset er bygget sidst i 

1800-tallet og ses på Figur 2 (til venstre på billedet). Robur-gasvarmepumpen erstattede 

i 2010 to elvarmepumper, og i den forbindelse blev huset også efterisoleret. Det maksi-

male opvarmningsbehov (det, der svarer til det dimensionerende varmetab) er i dag 90 

kW. Anlægget er en jord-til-vand-varmepumpe (se apparatet til højre på Figur 2), som 

dækker hovedparten af opvarmningsbehovet. En gaskedel på 50 kW er også installeret 

som backup ved højere opvarmningsbehov. Efterisolering af huset betyder, at det gamle 

radiatorsystem fortsat kan bruges med en maksimal fremløbstemperatur på 40 °C.  

 

Ruhrgas (Tyskland) har gennemført målinger på anlægget, og resultaterne viser en års-

virkningsgrad på 138 %. Driftsomkostningerne angives at være faldet med 39 % i for-

hold til situationen før ændringerne på anlægget. Hertil kommer, at investeringen i bore-

hullet for gasvarmepumpen isoleret set er 50 % lavere end for et tilsvarende borehul til 

en elvarmepumpe.  

 

                                           
3 http://www.robur.com/references/ 
4 http://www.robur.com/UserFiles/File/allegati_referenze/ROBUR_plaidt_EN.pdf 

 

http://www.robur.com/references/
http://www.robur.com/UserFiles/File/allegati_referenze/ROBUR_plaidt_EN.pdf
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Figur 3 Skole i den tyske by Plaidt, der nu er forsynet med varme fra en gasvarme-
pumpe 

 

Næste eksempel på Robur-installation findes i byen Haarlem (Holland). Her er der instal-

leret nye gasvarmepumper i forbindelse med et større renoverings- og isoleringsprojekt 

ved et lejlighedskompleks med 382 lejligheder.  

 

Tidligere var hver lejlighed forsynet med en gaskedel, og nu forsynes alle lejlighederne 

fra en varmecentral. Projektet kaldes ”2 MegaWatt-projektet”, og i projektet indgik der 

også solfanger (se billedet til venstre på Figur 3) og sæsonvarmelager. Målinger viser, at 

gasforbruget pr. lejlighed før konvertering og ombygning var 1930 m3 pr. år. Efter om-

bygningen var gasforbruget til varme- og varmt vand 1020 m3 pr. år. Ved anvendelse af 

solenergi og varmepumpe reduceredes brændselsforbruget til 525 m3 pr. år for hver lej-

lighed. Det hævdes også at gasvarmepumpens virkningsgrad var over 150 %. Dette for-

klares umiddelbart med, at varmepumpen udnytter de relativt høje temperaturer fra sæ-

sonvarmelageret.     

 

 

  

Figur 4 Robur gasvarmepumpe installeret med solvarme i Haarlem, Holland 
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Det tredje eksempel på installation af gasabsorptionsvarmepumper er fra en historisk 

bygning i Certosa di Pavia5 syd for Milano. Her har man valgt en reversibel gasvarme-

pumpe, der kan dække opvarmningsbehovet om vinteren og kølebehovet om sommeren.  

 

Anlægget erstatter en oliekedel og et eldrevet køleaggregat. Solvarme er et alternativ, 

men her er der restriktioner, når det gælder historiske bygninger. Opvarmningsbehovet 

er ca. 120 kW, og kølebehovet er ca. 70 kW.  

 

Fire gasvarmepumper er installeret, og en gaskedel skal dække varmtvandsbehovet. Det 

gamle radiatorsystem er bibeholdt, og effektiviteten af varmepumperne er trods alt 130 

% med de forholdsvis høje temperaturer, der er påkrævet med det gamle varmesystem. 

Elforbruget er reduceret til 27 kW, når gasvarmepumpen anvendes til køling.  

 

Figur 4 viser et billede6 af Certosa di Pavia, hvor gasvarmepumperne, luft-til-vand, er 

placeret i den nederste venstre del af området. Billedet til højre viser de fire gasvarme-

pumper og gaskedel til højre for disse. 

 

 

 
 

Figur 5 Robur gasvarmepumper i Certosa di Pavia, Italien 

 

Det sidste eksempel viser en installation med to luft-til-vand-Robur-gasvarmepumper i 

Nordnorge, dvs. et forholdsvis koldt klima. En skole i Sortland lige nord for Lofoten har to 

F-gas-drevne gasvarmepumper, der har været i drift siden 20127. Et oliefyr bruges ved 

høje varmebehov.  

 

Folk fra Robur mener, at selv ved udetemperatur på -7 °C kan effektiviteten komme over 

145 %, og at gasvarmepumpen således også er meget velegnet i områder med koldt 

klima.  

                                           
5 http://www.robur.it/UserFiles/File/allegati_referenze/ROBUR_CERTOSA_EN.pdf 
6 Google Earth 
7 http://www.robur.it/UserFiles/File/ROBUR_SORTLAND_SCHOOL_EN.pdf 

http://www.robur.it/UserFiles/File/allegati_referenze/ROBUR_CERTOSA_EN.pdf
http://www.robur.it/UserFiles/File/ROBUR_SORTLAND_SCHOOL_EN.pdf
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I Figur 5 ses skolen til venstre på billedet. Billedet til højre viser de to gasvarmepumper 

placeret ved skolens sydlige ende. 

 

  

Figur 6 Robur-gasvarmepumper i Sortland, Norge 

6. Gasvarmepumper til større ejendomme og forretninger – virk-

ningsgrader 

Med hensyn til nøgletal om effektivitet er det relevant at fremhæve Figur 6-12. Resulta-

terne vedrører Robur-gasvarmepumpen. Varmepumpen er tilgængelig i to versioner, luft-

til-vand og jord-til-vand. Figurerne viser resultaterne for henholdsvis laboratorietest og 

feltundersøgelser. 

 

I Figur 6 ses den termiske effektivitet for en Robur-gasvarmepumpe målt i E.ON Ruhrgas’ 

laboratorium i Tyskland /8/ ved stationær drift ved forskellige belastninger i forhold til 

maks. belastning og med forskellige anlægstemperatursæt. Temperaturerne er konstante 

for hver kurve. ”B” angiver brinetemperaturen, og ”Tw out” og ”Tw in” angiver frem- og 

returtemperaturen på vandsiden af anlægget (det, der svarer til et radiator- eller gulv-

varmeanlæg). X-aksen svarer til brænderens modulationsområde. Bemærk, at effektivi-

teten falder hurtigt ved lave belastninger. Målingerne blev foretaget inden for "Initiative 

Gaswärmepumpe"-programmet. 
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Figur 6 Laboratorieresultat for Robur gasvarmepumpe fra E.ON Ruhrgas  

 

I forhold til dimensionering bekræfter grafen, at varmebehov og varmeanlæg er vigtige 

for høj effektivitet. Roburs gasvarmepumper kan kun opnå effektivitetstal på 120 %, hvis 

den kan opnå drift svarende til 50 % belastning med en brinetemperatur på 0 °C og et 

radiatoranlæg, hvor fremløbstemperaturen er på 53-60 °C og returtemperaturen på 50 

°C. Alene ved skift til et lavtemperaturvarmeanlæg kan effektivitetstal på små 170 % 

opnås. Med andre ord er gulvvarme optimalt, mens 90/70 °C-radiatoranlæg er dårlige. 

Sidstnævnte er eksempelvis gamle installationer, der tidligere har været forsynet med 

oliekedel. 

 

På Figur 7 ses den termiske effektivitet for Robur (brine/vand), også målt i laboratoriet 

hos E.ON Ruhrgas /8/ ved forskellige belastninger på et varmeanlæg med to forskellige 

temperatursæt. Systemtemperaturer og belastninger er fastlagt i henhold til VDI 4650-2 

/9/. Røde søjler angiver lavtemperatur, og de blå søjler svarer meget godt til et typisk 

dansk tostrengsvarmeanlæg, der ifølge Bygningsreglementet skal dimensioneres til en 

middeltemperatur på 55 °C og afkøling på 15 °C. 

 

Årsvirkningsgraden er bestemt med beregningsmetoden VDI 4650-2. Resultaterne fra de 

fem dellasttest anvendes i den sammenhæng. 
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Figur 7 Laboratorieresultat ved simulering af forskellige varmesystemer og belastninger 

for Robur-gasvarmepumpe (E.ON Ruhrgas) 

 

I Figur 8 er måleresultater for fem feltanlæg i Tyskland med Robur vist (Site A, B, C, D 

og E). Hver søjle angiver det enkelte anlægs termiske månedseffektivitet for måleperio-

den januar 2010 til august 2011.  

 

Tilsvarende varmebidrag målt i MWh pr. måned fra gasvarmepumpen er vist nederst. 10 

MWh svarer til en gennemsnitlig effekt på 13,4 kW, omkring 35 % af maksimal effekt. De 

højeste virkningsgrader observeres i løbet af vintermånederne. De laveste ses i løbet af 

sommeren. Disse virkningsgrader er ikke bedre end for kondenserende kedler. De har 

dog ingen væsentlig indflydelse på den årlige effektivitet. Det er vanskeligt at sammen-

ligne disse resultater med resultaterne i Figur 7.  

 

En overordnet konklusion er, at effektiviteten i reelle installationer ikke når de højest 

målte værdier fra laboratorietest, men at effektiviteten ved dellast meget vel kan være i 

overensstemmelse med laboratorieundersøgelser.  
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Figur 8 Tyske fieldtesterfaringer med Robur-gasvarmepumpe 

 

I Figur 9 er resultaterne fra feltanlæggene vist i en graf med den termiske effektivitet 

som funktion af varmeoutput pr. måned fra gasvarmepumpen. 

 

I forhold til dimensionering bekræftes det igen, at jo større varmebidrag gasvarmepum-

pen kan opnå, jo bedre bliver den termiske effektivitet, og omvendt falder effektivitets-

tallet ved faldende varmebidrag. Specielt om sommeren er den termiske effektivitet rela-

tivt lav.  
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Med baggrund i Figur 9 kan en tommelfingerregel være, at Robur-gasvarmepumpen skal 

startes og køre, når den alene har mulighed for minimum at levere en varmemængde 

svarende til 2-5 MWh/måned (2-5.000 kWh/måned). 

 

 

Figur 9 Tyske fieldtesterfaringer med Robur E3-absorptionsvarmepumpe 

 

 

7. Gasvarmepumper til enfamilieshuse  

Der er også gennemført test med de to zeolitgasvarmepumper, der størrelsesmæssigt 

passer til villamarkedet. De tyske testresultater for henholdsvis Viessmanns jordbaserede 

løsning og Vaillants solvarmebaserede løsning fremgår af Figur 10 og 11 nedenfor. 

 

På figurerne ses effektivitetstal for henholdsvis Viessmann (brine/vand) og Vaillant (sol-

system) ved forskellige belastninger på et varmeanlæg med to forskellige temperatur-

sæt. Røde søjler angiver lavtemperatur, og de blå søjler svarer meget godt til et typisk 

dansk tostrengsvarmeanlæg, der ifølge Bygningsreglementet skal dimensioneres til en 

middeltemperatur på 55 °C og afkøling på 15 °C. 

 

Endvidere er der her et bud på årsnyttevirkning for henholdsvis Viessmanns og Vaillants 

anlæg med de to temperatursæt. Graferne kan sammenlignes med Figur 7. 

 

Effektivitetstal for zeolitten fra Vaillant er angivet med to årsvirkningsgrader. Det er dog 

ikke afklaret, hvad ”med” og ”uden” står for, men sandsynligvis betyder det med og uden 

sol bidrag til varmt vand.  
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Figur 10 Tyske laboratoriemålinger og beregnede årsvirkningsgrad med Viessmann-

zeolitgasvarmepumpe (adsorption) 
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Figur 11 Tyske laboratoriemålinger og beregnede årsvirkningsgrad med Vaillant-

zeolitgasvarmepumpe (adsorption) 

 

Det er interessant at sammenligne effektivitetsmålinger for Roburs gasabsorptionsvar-

mepump med adsorptionsgasvarmepumperne fra Vaillant og Viessmann. Adsorptions-

varmepumperne viser en øget effektivitet ved lav belastning, mens effektiviteten falder 

ved lave belastninger for gasabsorptionsvarmepumper. Det viser dog ikke, at dette er en 

grundlæggende forskel mellem absorptions- og adsorptionsvarmepumpeprocesserne. 

 

I Holland er processen med demonstration af gasvarmepumper så langt, at der er fast-

lagt en oversigt med standardværdier for effektivitet i forhold til gasvarmepumpetype, 

energikilde for gasvarmepumpen og systemtemperaturer /10/. I Holland anvendes stan-

dardværdierne til beregning af den obligatoriske energideklaration af bygninger. 

 

Tallene i Tabel 5 repræsenterer et konservativt skøn og er dermed ikke et udtryk for op-

timale installationer. I Holland kan højere effektivitetstal anvendes til bygningens energi-

system, hvis anlægskomponenterne opfylder kravene til særskilt mærkning, såsom Gas-

keur-mærkning for gaskedler.  

 

Tabellen viser, at man i dag ikke skelner mellem gasmotordrevne kompressionsvarme-

pumper og gasabsorptionsvarmepumper. Forskelle i effektivitet afhænger af, om luft, 

vand eller jord bliver brugt som energikilde. Det må også antages, at tabellen gælder for 

anlæg større end enfamilieshuse. 
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Tabel 5 Standardværdier for gasvarmepumpernes termiske effektivitet i forhold til hol-

landsk energideklaration af bygninger 

Eff. faktor Gasmotorvarmepumpe Gasabsorptionsvarmepumpe 

Temperatur (°C)  <35  35-45  45-55 <35 35-45 45-55 

Kilde 
 

Jord 1,4 1,3 1,2 1,4 1,3 1,2 

Grundvand 1,35 1,25 1,15 1,35 1,25 1,15 

Udeluft 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1 

 

Hvis tallene sammenlignes med resultaterne fra laboratorie-og feltmålinger ses det også, 

at værdierne i tabellen er konservativt fastlagt. 

 

 

8. Konklusion 

Til trods for at produktleverandørerne i vid udstrækning allerede markedsfører hybridløs-

ninger, så mangler der detaljeret, tilgængelig dokumentation for anvendelse iht. de in-

ternationale kilder. Det kan dog fremhæves, at gaskedler og elvarmepumper er velkendt 

teknologier, og at udfordringerne med hybridløsningerne primært vedrører samspillet 

mellem de to anlægskomponenter, bygningsinstallationen og elnettet, hvis løsningen skal 

bruges i en Smart Grid-sammenhæng.  

 

Der er mere dokumentation med hensyn til anvendelse af gasvarmepumperne. Denne 

dokumentation omfatter laboratoriemålinger og målinger fra virkelige installationer. I 

lighed med andre forsyningsanlæg viser målingerne, at de høje effektivitetstal, som fa-

brikanten angiver, ikke kan nås under normale driftsforhold. Simulerede driftssituationer, 

beregninger og feltforsøg viser alligevel, at gasdrevne absorptionsvarmepumper med 

optimeret Robur-design (solgt siden 2004) giver årsvirkningsgrader på 130-140 %. 

 

Omfanget af international dokumentation med hensyn til de små gasvarmepumper til 

enfamilieshuse er p.t. så lille, at man endnu ikke kan evaluere dem. Det kan dog konsta-

teres, at de nye adsorptionsvarmepumper med zeolit har en anden dellastkarakteristik 

end de større absorptionsvarmepumper. Det tyder på, at designkriterierne for projekte-

ring og drift af de to varmepumpetyper skal være forskellige.  

 

Der er ingen internationale kilder, der peger på, at gasvarmepumper har nogen særlige 

driftsmæssige problemer eller levetidsgrænser sammenholdt med gaskedler. 
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