Søgetekst...

Om DVI

Find forhandler

Login

Kontakt

Produkter

Økonomi for luft-vand varmepumpe

Varmeberegning

Nedenfor ses et beregningseksempel på Hvad det koster årligt at opvarme et nyt hus med el-varme, oliefyr og luft til vand
varmepumpe. Ofte er der så store besparelser at anlægget er tjent hjem i løbet af en kort årrække
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I ovenståede skema er energiforbruget til henholdsvis el-varme, oliefyr og et varmepumpeanlæg beregnet.
Beregningsmetoden til de tre opvarmningsmetoder er ens, og ved at sammenligne disse fås et overblik over driftsøkonomien
ved anvendelse af varmepumpe.
Forbruget til rumvarme er beregnet på baggrund af husets areal (m2), husets isoleringsgrad (W pr. m2) og antallet af
graddage. Graddage angiver forskellen mellem ude- og indetemperaturen i den pågældende måned.
Læs mere om graddage på www.graddage.dk.
Forbruget til varmt vand er beregnet på baggrund af antal personer med et dagligt forbrug på 40 liter varmt vand.
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