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Vad är egentligen en värmepump? Hur fungerar den? 
Grundidén är lika enkel som genial: hämta den gratisenergi 
som finns i berg, mark, sjö och luft, och konvertera den till 
värme åt hemmet.
 Men saker är sällan så enkla. I takt med att värme- 
pumpens popularitet har vuxit, har även de olika alternativen 
blivit fler och fler. I dag kan det vara svårt att sätta sig in  
i värmepumpens värld, när du som villaägare har fattat  
beslutet att göra något åt dina höga uppvärmningskostnader.
 På Thermias anläggning för forskning och utveckling  
strävar vi hela tiden mot att ta värmepumpen till nästa nivå, 
trots att vi sedan länge tillverkar ett av marknadens absolut 
bästa uppvärmningsalternativ. Det betyder också att vi  
sitter inne med ovärderlig kunskap om allt som hör värme-
pumpen till.
 Om det handlar den här boken. Vi vill givetvis visa upp 
våra lösningar, men framförallt vill vi ge dig en chans att så 
enkelt som möjligt skaffa dig den kunskap du behöver för  
att fatta rätt beslut för just dig och ditt hem.
 Jag hoppas du tar dig tid att bläddra igenom boken.  
Önskar dig trevlig och nyttig läsning.

Magnus Glavmo
VD, Thermia Värmepumpar
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Energispartips

 Släck lamporna när du lämnar ett rum.

 Byt till lågenergilampor.

 Sänk värmen i rum som sällan används.

 Sänk värmen till 15°C när du är bortrest.

 Stäng av tv och dator med strömbrytaren.

 Dra ur batteriladdare som inte används.

 Handdiska inte under rinnande vatten.

 Fyll diskmaskinen och stäng av torkfunktionen.

 Frosta av frysen regelbundet.

 Ställ in rätt temperatur på kyl och frys. 

 Låt fryst mat tina i kylen.

 Koka upp vatten i vattenkokare.

 Använd snålspolande duschmunstycke.

 Byt till energieffektiva kranar.

 Fyll alltid tvättmaskinen.

 Använd tvättmaskinens sparprogram  
 så ofta som möjligt.

 Lufttorka tvätten, gärna utomhus.

 Vädra med snabbt tvärdrag.

 Ställ inte möbler för nära element.

 Täta dragiga fönster och ytterdörrar.

 Glöm inte att stänga av handdukstorken.

Att du läser den här boken inne-
bär att du är medveten om dina 
uppvärmningskostnader. Kanske 
tar du ett rejält kliv snart, när du 
investerar i en värmepump. Men 
innan du gör det finns det redan 
nu en massa småsaker du kan 
göra. Här har vi samlat tips som 
gör det enkelt att minska en del 
av utgifterna. Ingen enskild sak 
kommer i sig själv att förändra 
din ekonomi, men många bäckar 
små...

Och du, kom ihåg att allt du gör 
för att minska energiförbrukningen 
också är bra för miljön.



K
APITEL 1

Grundläggande om värmepumpar
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Värmepumpen – en klok energilösning

Fördelaktig ekonomi
Solen är källan till allt liv, och dess 
värme ger mängder av gratisenergi som 
lagras i luft, berggrund, mark och 
vattendrag. Värmepumpen är ditt verktyg 
för att ta del av denna gratisenergi. 
Genom att hämta och utvinna värme  
effektivt kan kan din uppvärmnings-
kostnad minska rejält – i vissa fall med
upp till 85 procent. Kostnadsbesparing-
arna är ofta så stora att de återbetalar 
investeringen för installationen inom 
några år.

Komfort
En värmepump kräver ingen skötsel  
eller påfyllning av bränsle. Den är enkel 
att använda och tar liten plats. Den ryms 

som regel på en yta mindre än en halv 
kvadratmeter. Vissa värmepumpar kan 
även styras på distans. Det kan vara bra 
om du till exempel är bortrest. Då kan 
du sänka inomhustemperaturen under 
denna period för att – via internetupp-
koppling var som helst i världen – höja 
den innan du kommer hem.

Pålitlighet
En värmepumpsinstallation är en  
investering för många år framöver.  
En värmepump ska bara gå och gå och 

seriösa tillverkare utöver garantin 
-

försäkring.

Miljöhänsyn
På bara hundra år har människans   
energiuttag sextondubblats. Samtidigt 
har luftföroreningarna femdubblats.

Det överskott på koldioxid och andra 
gaser som bildas när kol och olja eldas 
bidrar till växthuseffekten. Resultatet är 
att jordens medeltemperatur stiger. 
Effekterna är svåra att förutse, men 
många experter menar att en stigande 
havsyta och ett varmare klimat kommer 
att framkalla översvämningar, orkaner 
och andra naturkatastrofer.

Genom att välja en värmepumpslösning 
hjälper du till att minska belastningen 
på miljön.

Ju mer vi människor kan  

utnyttja solens energi,  

desto bättre är det för miljön.

Grundläggande om värmepumpar  
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Grunderna på två minuter
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Grundläggande om värmepumpar    

EU har klassificerat värmepumpen 
som en förnyelsebar energikälla, tack 
vare att mängden lagrad solenergi 
som utvinns vida överstiger energin 
den förbrukar.

Livslängden på en värmepump 
varierar mellan olika modeller och 
märken, men generellt ska en  
luft/vatten- eller vätska/vattenvärme-
pump från en bra tillverkare hålla 
mellan 20 och 30 år.

Alla högkvalitativa värmepumpar är 
utrustade med en elpatron som kan 
ge extra tillskott under riktigt kalla 
vinterdagar eller om ett fel skulle 
uppstå i utrustningen.

Värmepumpen använder i ungefärliga 
tal 1 del elenergi för att utvinna 3 
delar solenergi.

Miljö
Livslängd och skötsel

Likt ett batteri kan vår 
planet lagra energi – fast 

i det här fallet är det 
solenergi som lagras 
när solen värmer upp 

berg, mark, luft och 
vatten. Det är denna 

lagrade solenergi som 
värmepumpen tar tillvara 

– när som helst under 
året och under dygnets 

alla timmar. 

En stor fördel med värmepumpen  
är att den behöver minimalt med 
skötsel och underhåll. Om den 
installeras korrekt ska du nästan 
kunna glömma bort att du har den 
– den ska fungera varje dag året 
runt, medan du har det varmt och 
bekvämt i hemmet.

Värt att notera:  
Vissa värmepumpar kan även  
producera komfortkyla.

Det finns fyra grundtyper av  
värmepumpar:

Luft/luft hämtar energi från utom- 
husluften och omsätter den till  
varmluft. Fungerar inte vid låga ute-
temperaturer och kan inte producera 
varmvatten. Bör ses som ett komple-
ment till annan uppvärmning.

Luft/vatten omsätter energi från 
utomhusluften till värme åt bostadens 
vattenburna värmesystem (element 
eller golvvärme). Producerar även 
varmvatten. Det här alternativet ger 
ett heltäckande värmesystem.

Vätska/vatten hämtar energin  
från berggrunden, marken eller sjö-
botten via en vätska som cirkulerar 
i en slinga. Värmen överförs sedan 
till husets vattenburna värmesystem. 
Producerar även varmvatten. Är 
effektivare än luft/vatten vid låga 
utetemperaturer. Det här alternativet 
ger ett heltäckande värmesystem.

Frånluft återvinner energi ur  
husets ventilationsluft och återför 
den till värmesystemet. Den kan 
göra besparingsinsatser, men är inte 
någon huvudförsörjare av värme och 
varmvatten.

Värmepumpen hämtar lagrad solen-
ergi och omsätter den till värme åt 
din bostad och ditt vatten.



10

Pellets

  Ekonomiskt och miljövänligt. Vissa 
pelletspannor kan användas till annan 
uppvärmning (olja, elpatron). Smidi-
gare än ved. Bidrar till ventilationen 
och motverkar fukt.

 Mycket arbete. Kräver förvaring. 
Dammig hantering. Beroende av det 
generella pelletspriset.

Olja

  Enkelt. Vissa oljepannor kan använ-
das till annan uppvärmning (pellets, 
elpatron). Bidrar till ventilationen och 
motverkar fukt.

 Dyrt, luktar. Ej miljövänligt: olja är 
inte en förnyelsebar energikälla.

Fjärrvärme

  Bekvämt. Oftast miljövänligt.
 Du låser dig vid en leverantör för en 

lång tid, svårt att beräkna framtida 
kostnader. 

Elvärme

  Bekvämt. Hög verkningsgrad.
 Dyrt.

Hur står sig värmepumpen 
mot alternativen?

Naturgas

  Hög verkningsgrad. Lägre miljö-
påverkan än olja.

 Kräver tillgång till gasnätet, som är 
dåligt utbyggt i Sverige.

Ved

  Ingen extra kostnad om du har egen 
skog. Miljövänligt om du använder  
en ackumulatortank. Bidrar till  
ventilationen och motverkar fukt.

 Mycket arbete, sot.

Solpaneler

  Gratis energi. Miljövänligt. 
 Fungerar endast soliga dagar under 

sommarhalvåret. Kräver alltid en  
extra uppvärmningskälla. Tar plats till 
exempel på taket. Hög investerings-
kostnad.

Konsumentprisutveckling  
för de vanligaste typerna  
av uppvärmning

(Källa: Statens Energimyndighet m.fl.)
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Elvärme

Värmepump

I takt med att priserna på de olika 
energislagen stiger, ökar kostnaderna 
för uppvärmning med konventionella 
metoder. Ett klokt val är en värmepump 
som tar tillvara solvärmen som finns 
lagrad utanför ditt hus. För varje del 
energi som krävs, får du tre delar  
– eller mer – tillbaka.

Det finns fördelar och nackdelar med alla typer av uppvärmning.  
Baserat på information från Energimyndigheten försöker vi här ge  
en så objektiv bild som möjligt av alternativen till värmepumpen.

Grundläggande om värmepumpar  

 Elvärme
 Eldningsolja
 Pellets
 Värmepump

Eldningsolja

Pellets
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Grundläggande om värmepumpar    

I valet av uppvärmningslösning  
bör du överväga både för- och 
nackdelar med de olika alterna-
tiven. En billigare lösning kräver 
ingen större investering men ger 
heller inte så stora besparingar 
på sikt. En bra värmepump ger 
en god ekonomi från dag ett och 
besparingarna blir bara större ju 
längre tiden går. 
 
 
 
 

Betalar sig själv över tid
Den sänkning av uppvärmningskostnad 
som en värmepump ger kommer över tid 
att betala tillbaka hela investeringskostna-
den – man brukar räkna med att återbetal-
ningstiden ligger på någonstans mellan 5 
och 10 år för en värmepump. Hur många 

betalar sig under sin levnadstid? 

Höjer värdet på huset
När du installerar en värmepump så 
ökar värdet på ditt hus. Bland sålda 
fastigheter i Sverige är bergvärme och 
markvärme de uppvärmningsalternativ 
som påverkar köpintresset mest posi-
tivt, enligt en undersökning utförd av 

Mäklarsamfundets medlemmar. Minst 
populärt i samma undersökning är 
direktverkande el och oljeeldning. 

Det här innebär att en värmepump 
betalar sig dubbelt om; dels har den 
inom några år betalat tillbaka hela 
investeringskostnaden och dels gör den 
att försäljningspriset blir högre den dag 
det är dags att sälja huset.

En lönsam investering

På thermia.se kan du använda vår 
snabbkalkyl och enkelt beräkna hur 
mycket du kommer spara per år.

Att investera i en bra värmepump 
betalar sig direkt från dag ett efter 
installationen, vilket är lätt att se 
i detta exempel: Om man tar ett 
banklån för att köpa värmepump, så 
kommer den totala kostnaden för den 
nya uppvärmningen (= driftkostnad + 
ränta + amortering ) att vara lägre än 
den driftkostnad man hade tidigare. 
Allteftersom lånet amorteras av kom-
mer räntekostnaden att minska, vilket 
gör att besparingen ökar ytterligare 
ju längre tiden går, för att till slut bli 
maximal – när lånet är helt betalt.

Driftkostnad  
annan uppvärmning,  
såsom olja eller el

Tid

Årskostnad

Besparing från första dagen

Amortering

Ränta

Besparing

Driftkostnad värmepump

Tid

Årskostnad



12

Utnyttja ROT-avdraget
Sedan 2009 kan du utnyttja ROT-
avdraget vid din värmepumps-
installation. Det innebär att du får 
dra av 50 procent av arbetskost-
naden vid köp av en värmepump. 
Avdraget kan göras direkt på 
fakturan från din installatör, vilket 
innebär att du slipper ligga ute 
med pengarna. 

Exakt hur stor besparingen blir kan 

schabloner i branschen för hur stor 
arbetskostnaden är vid olika typer av 
installationer. Kontakta din lokala  
återförsäljare för att få reda på hur  
stor arbetskostnaden blir för just din 
installation.

ROT-avdraget är kopplat till individen, 
inte till fastigheten. Detta innebär att 
varje delägare av ett småhus har  
möjlighet att få en skattereduktion på 

upp till 50 000 kronor/år (ett par som 
äger huset tillsammans, kan alltså få  
en  sammanlagd skattereduktion på    
100 000 kronor/år).

Med reservation för lagändringar efter 
tryck av denna upplaga av Stora  
Värmepumpsboken.

50%
avdrag på

arbetskostnaden

Läs mer om de aktuella reglerna på  
www.skatteverket.se



Funktionen steg för steg

K
APITEL 2
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Bergvärmepump Markvärmepump

Fyra olika sätt att hämta energin
I berggrunden, marken, luften och sjövattnet finns 
lagrad solenergi som kan användas för uppvärm-
ning. En värmepump utnyttjar denna outtömliga och 
miljövänliga värmekälla och transporterar den in i 
ditt hem. Beroende på var du hämtar grundvärmen 

används olika benämningar på värmepumpen.  
En markvärmepump tar energi från jordytan, en berg-
värmepump från berggrunden, en sjövärmepump från 
vattnet och en luftvärmepump från utomhusluften.

lagrad i berggrunden – energi som kan användas för att 
värma upp huset och varmvattnet. Att hämta energi från 
berggrunden är den vanligaste lösningen. Hål borras i 
berget där rör sänks ned till 100–200 meters djup.

OBS! En vanlig myt om bergvärme är att värmen inte 
räcker om många i grannskapet redan har borrat. Så är det 
inte. Jordens förmåga att lagra värme är näst intill oändlig 
– och den räcker åt alla.

Markvärmepumpen, som även kallas jordvärmepump, tar 

slang som grävs ner på tomten. Om berggrunden ligger 
djupt, eller om du av andra skäl inte vill eller kan borra  
på din tomt, kan du välja en markvärmelösning.

Slangen grävs ner på cirka en meters djup och läggs i 
slingor på tomten. Energin hämtas upp ur marken på 
liknande sätt som med bergvärmen. Hur lång slinga som 
krävs beror på husets förutsättningar, värmepumpens 
storlek och tomtens markförhållanden.

Vätska/vatten* Vätska/vatten*

Funktionen steg för steg  

Fördelar: 

  Det behövs ingen stor tomt.
  Hålet i berget har en jämn temperatur hela året.
  Liten inverkan på tomten.
  Ger möjlighet till kyla.

Fördelar:

  Ingen borrning behövs.
  Lägre installationskostnad än för bergvärme.
  Markslingan har en jämn temperatur hela året.
  Ger möjlighet till kyla.

* Se förklaring sidan 9.
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Luftvärmepump

Med en sjövärmepump hämtar du solenergi som lagrats 
i sjövattnet genom en slang som läggs på sjöns eller 
vattendragets botten, där den hålls på plats med hjälp av 
tyngder. Hur lång slinga som krävs beror på husets förut-
sättningar och värmepumpens storlek.

Principen är i övrigt densamma som för berg- och mark-
värme.

Med en luftvärmepump slipper du både borra och gräva. 
I stället tar du upp energi direkt från utomhusluften. För att 
få ett komplett system som täcker hela värmebehovet, och 
även ger varmvatten, krävs att luftvärmepumpen är en 
så kallad luft/vattenvärmepump. (En luft/luftvärmepump 
däremot kan endast ses som ett komplement till annan 
uppvärmning och kan ej producera varmvatten. Denna 
variant tas därför inte vidare upp i boken).

När det är riktigt kallt ute kan denna lösning innebära att 
verkningsgraden sänks.

Luft/vatten*

Funktionen steg för steg

Fördelar:

  Ingen borrning krävs.
  Liten påverkan på tomten.
  Slingan i sjön har en jämn temperatur hela året.
  Ger möjlighet till kyla.

Fördelar:

  Ingen borrning krävs. 
  Lägre investeringskostnad.
  Ingen påverkan på tomten.
  Normalt ingen anmälningsplikt till kommunens  

 miljö- och hälsoskyddsnämnd.

 
och vattnet. En värmepump tar till vara denna 
gratisenergi mycket effektivt.

 
luftvärme.

Sjövärmepump
Vätska/vatten*

* Se förklaring sidan 9.
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Funktionen steg för steg  

En brinevätska* cirkulerar i en  
kollektorslinga och tar upp värme-
energi från berg, mark, luft eller 
vatten.

Vid värmeväxlaren (förångaren) 
möter brinevätskan i kollektor-
slingan det kallare köldmediet** 
som cirkulerar i värmepumpen. 
Köldmediet värms då upp några 
grader och förångas.

En kompressor ökar sedan trycket 
på det nu gasformiga köldmediet. 
När trycket ökar, höjs även tempe-
raturen.

Via en värmeväxlare (kondensor) 
överförs värme från det nu heta 
köldmediet till husets värmesys-
tem. I samband med detta sjunker 
temperaturen i köldmediet och blir 
till vätska igen.

Köldmediet cirkulerar vidare och i 
expansionsventilen sänks trycket 
tillbaka, vilket gör att temperaturen 
sjunker och köldmediet blir kallt 
igen. Processen börjar om när 
köldmediet återigen möter den 
varmare brinevätskan från kollek-
torslingan.

Så här fungerar 
värmepumpen

Värmepumpar bygger på principen att gas som trycks ihop (komprimeras) 
blir varm och gas som utvidgas (expanderar) blir kall. Tänk till exempel på en 
cykelpump som komprimerar luft varvid värme bildas.

Retur till 
kollektorslingan

Retur från värme-
systemet i huset

Till värmesystemet 
i huset

Kondensor

Expansionsventil

Kompressor

Förångare

Från kollektorslingan 
i berg, mark, sjö 
eller luft

1

3

2 4

5

1

2

3

4

5

 *  Brinevätskan är en vätska som inte kan frysa,  
  till exempel vatten blandat med sprit eller glykol. 

 **  I dag används miljöskonsamma köldmedier,  
  till exempel kolväten och koldioxid. Tidigare   
  användes freoner.
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Olika hustyper

Funktionen steg för steg  

Mekanisk ventilation

Vattenburet system

I dag installeras mekanisk ventilation vid en 
majoritet av alla nybyggen. Ventilationen ger 
ett fräscht inomhusklimat, men det är viktigt 
att vara noggrann vid installationen för att 
inga onödiga värmeläckage ska uppstå. 

Försäkra dig därför om att du använder en 
certifierad installatör, det ger dig maximal 
effekt från systemet och största möjliga 
ekonomiska besparing.

Med ett vattenburet värmesystem har du 
stor frihet i valet av uppvärmningskälla, och 
hit hör värmepumpar. Husets rörsystem 

distribuerar varmt vatten från värmekällan till 
elementen eller golvvärmen, vilket borgar för 
ett behagligt jämnt inomhusklimat.

Direktverkande el

Många hus i Sverige värms med direkt-
verkande el. Orsaken till att man valt denna 
uppvärmningsform är att investeringskostna-
den varit relativt låg samtidigt som elpriset 
historiskt sett legat på en betydligt lägre nivå. 

Med dagens högre elpriser är det däremot 
få som väljer detta uppvärmningsalternativ. 
För hus med direktverkande el finns möjlig-
heten att konvertera till vattenburet system 
(läs mer om detta på nästa sida).
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Om du har ett hus med direkt-
verkande el och är intresserad av 
att skaffa värmepump, så kan du 
välja att konvertera till ett vatten-
buret system. Detta byte innebär 
förvisso en extra investering men  
gör samtidigt att du sänker 
driftkostnaden och höjer värdet  
på huset. 

En investering som ger valmöjlighet
Genom att konvertera till ett vattenburet 
värmesystem sänker du inte bara din 
driftkostnad, du ökar även värdet på ditt 
hus (som tidigare nämnts i boken visar 
en undersökning från Mäklarsamfundet 

att direktverkande el är det minst 
populära uppvärmnings-alternativet vid 
husköp, medan värmepump påverkar 
köpintresset mest). Med ett vattenburet 

framtiden välja andra typer av uppvärm-
ningskällor, om man av någon anledning 
skulle vilja det.
 
Så här går det till
Vid konvertering från direktverkande el 
till vattenburet system byts samtliga 
element i huset ut mot vatten element, 
alternativt golvvärme, och nya ledningar 
dras i huset. I vissa fall kan det räcka 
med att endast byta ut delar av värme-
systemet. Ett vanligt alternativ vid 

som kan blåsa både varm och kall luft 
beroende på det aktuella behovet i huset. 
(För att kunna blåsa kall luft krävs det 
att värmepumpen är utrustad med 
kylfunktion.)
 
Välj en certifierad installatör
En konvertering är relativt omfattande 
eftersom rör måste dras i hela huset, 

som tar ett helhetsansvar, bör arbetet 
avklaras friktionsfritt på cirka en vecka 
– den exakta tiden beror på husets 
storlek och typ av hus.

Att byta från direktverkade el
till vattenburet värmesystem

Funktionen steg för steg  



Att tänka på inför ett värmepumpsköp
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Att tänka på inför ett värmepumpsköp

Det är mycket att tänka på inför ett värmepumpsköp. För att få ett 
så lyckat slutresultat som möjligt är det framförallt tre saker du bör 
titta extra noga på.

Tre avgörande frågor  
när du ska välja värmepump

1  Årsverkningsgrad

2  Varmvattenproduktion

3  Återförsäljare
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COP – effektiviteten under  
speciella förhållanden
Som köpare vill du förstås veta hur 

tillverkare väljer att redovisa värme-
pumpens effektivitet som verkningsgrad, 

Performance). Vid en speciell mätförut-
sättning har man då fastställt värme-
pumpens förmåga att leverera värme i 
förhållande till hur mycket el som går åt 
för att utvinna den.

Har en viss värmepump verkningsgrad 
4 (COP 4) innebär det att den under 
dessa speciella mätförutsättningar  
producerar fyra gånger mer energi än 
vad som tillförs. Den utvunna energin 
utgör då alltså tre fjärdedelar.
 
Var medveten när du jämför värden
Det gäller att vara på sin vakt när det 
talas om effektivitet. Ett högt COP-

värde uppmätt vid speciella mätförut-
sättningar, utan att räkna med energiför-
brukningen för alla i systemet ingående 
komponenter – till exempel cirkulations-
pumpar – kan ge till synes höga värden. 
Men en mätning ska inte göras för att 
passa tillverkarens marknadsföring. I 
stället ska den ge dig som villaägare en 
rättvis bild av hur värmepumpen fungerar 
över tid.

Årsverkningsgrad – den verkliga 
effektiviteten
Ett betydligt ärligare mått på en 
värmepumps effektivitet är årsverknings-
graden, även kallad årsvärmefaktorn. Där 
vägs hela året in, både varma sommar-
månader och kalla vinterperioder, samt 
produktion av varmvatten. 

 
och hur många som bor i det, är några av  
de faktorer som påverkar helhetsbilden.

En bra jämförelse mellan COP 
och årsverkningsgrad är att dra 
parallellen till bilar:  
COP-värdet kan liknas med 
bensinförbrukningen vid en viss 
hastighet och ett visst varvtal, 
medan årsverkningsgraden är ett 
mått på bensinförbrukningen vid 
blandad körning.

1  Årsverkningsgrad

Det finns olika mått på en värme-
pumps effektivitet. Viktigast är att 
se hur den verkar under ett helt år 
– både under varm sommar och kall 
vinter. Detta kallas årsverkningsgrad. 

Verkningsgrad (COP)

Förhållandet mellan utnyttjad och 
tillförd energi angivet vid ett unikt 
driftfall. 

Årsverkningsgrad (även kallad 
årsvärmefaktor)

Det genomsnittliga förhållandet  
mellan utnyttjad och tillförd energi 
under en jämförelseperiod av ett år. 
Årsverkningsgraden är unik för varje 
installation och måste därför räknas 
fram i varje enskilt fall.

Att tänka på inför ett värmepumpsköp
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Ungefär 20 procent eller mer av 
en värmepumps energiuttag 
används för att producera varm-
vatten. Att varmvattnet ska räcka 
till husets behov är självklart, 
därför är det viktigt att ställa rätt 
krav på värmepumpen.

Snabb och energieffektiv  
produktion av varmvatten
Eftersom varmvattenproduktionen  
står för en allt större andel av husets 
energi-behov (vår vattenförbrukning 

2  Den viktiga varmvattenproduktionen

ökar, husen blir allt bättre isolerade), 
blir det allt viktigare att varmvattnet 
produceras med en så hög årsverknings-
grad som möjligt. Samtidigt är det viktigt 
med snabb återladdning av varmvatten-
beredaren eftersom det säkerställer 
varmvattenkomforten. Nytt varmvatten 
ska produceras så snabbt att ingen 
behöver vänta på det. Och detta ska ske 
till lägsta möjliga driftskostnad. Det är 
också mycket angeläget att värme-
pumpen har ett system som minimerar 
risken för att legionellabakterier kan 
föröka sig.

tillräckligt med varmvatten samtidigt 
som årsverkningsgraden förblir hög 
(d.v.s. att kostnaderna hålls så låga 
som möjligt).

blind på hur hett varmvattnet är. 
Det väsentliga är hur snabbt nytt 
varmvatten kan produceras så att 
det räcker åt hela hushållet.

Att tänka på inför ett värmepumpsköp
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3  Välj rätt återförsäljare

Bakom en bra värmepumpslösning 
finns en återförsäljare som tar 
helhetsansvar. De ska på plats 
göra en bedömning av just ditt hus 
och dess behov: Hur mycket värme 
och hur mycket varmvatten måste 
produceras? Detta kallas för 
dimensionering. Här bestäms vad 
som krävs av värmepumpen för 
att ge hög komfort samtidigt som 
du får bästa möjliga driftekonomi. 

Ett värmesystem i balans
En större värmepump ger en högre 
investeringskostnad, men en lägre 
driftkostnad. På samma sätt ger en för 
liten värmepump en lägre investerings-

kostnad, men högre driftkostnad. En 
korrekt dimensionering ger därför en 
optimal balans mellan investering och 
driftkostnad.

Detta bör din återförsäljare  
prestera:

-
ningen anpassas efter husets behov 
för att skapa bästa möjliga drift-
ekonomi och komfort.

och genomförd med ett snyggt  
resultat.

-
duktion för dig som användare.

Välj återförsäljare med omsorg; se till 
att de företräder ett etablerat varumärke; 
självklart ska de vara välutbildade, 
auktoriserade och bra rådgivare; och 
begär gärna in referenser från tidigare 
kunder.

När det kommer till slutresultatet har 
återförsäljaren en väldigt stor roll att 
fylla, helt enkelt.

Samspel. En bra värme-

pumpslösning inkluderar rätt 

dimensionering, installation, 

injustering och driftsättning. 

Då blir din driftekonomi och 

komfort bra. Här har återför-

säljaren ett stort ansvar.

 
auktoriserad och välutbildad.

helhetsansvar.

Att tänka på inför ett värmepumpsköp
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5

Värme- och varmvattenbehov
Vilket energibehov har huset? Hur många bor i huset? Finns det till exempel 
tonårsbarn som förbrukar mycket varm-vatten eller äldre människor som vill 
ha en extra hög inomhustemperatur? Här gäller det att anpassa värmepum-
pens storlek efter husets behov. 
 När det gäller varmvatten finns det värmepumpar som är speciellt utveck-
lade för att producera extra mycket.

 

 
Hur påverkas varmvattenproduktionen av en hög årsverkningsgrad? Eftersom 
varmvattenproduktionen står för en allt större andel av husets energibehov, är 
det viktigt att varmvattnet produceras med en så hög årsverkningsgrad som 
möjligt. Samtidigt är det viktigt med snabb återladdning av varmvattenberedaren 
eftersom det säkerställer varmvattenkomforten.

Checklista inför köp av värmepump
Innan du bestämmer dig för en värmepump är det ett antal kontrollfrågor och 
överväganden som bör göras. Följ vår guide och ditt val kommer att bli enklare.

Att tänka på inför ett värmepumpsköp

1

2

3

Utvärdering av nuvarande värmesystem 
Har du oljepanna, elvärme, fjärrvärme, ved- eller pelletseldning i dag? Hur 
fungerar det när det gäller bekvämlighet, effektivitet och kostnader? Är du 
trött på höga elräkningar, en skrymmande oljepanna som krånglar eller 
arbetskrävande vedhuggning? En rätt genomförd värmepumpsinstallation  
ska ge dig trygghet, bekvämlighet och bra totalekonomi.
 Hur gammalt är ditt nuvarande värmesystem? Hur många år har det kvar 
innan det behöver bytas ut? Hur effektivt är systemet i dag? Detta frågeknippe 
hör ihop. Till exempel kan det vara tveksamt att använda ett ineffektivt värme-
system även om det rent tekniskt kommer att hålla ett par år till. 
 

 
Hur mycket plats tar ditt nuvarande värmesystem? 
Till exempel tar en panna med oljetank stor plats. En värme-pump får plats på  
en golvyta som är mindre än en halv kvadratmeter. Här kanske du kan frigöra 
en yta för något trevligt, till exempel en hobby.
 Vilka effekter ger pellets och fjärrvärme för miljön och din ekonomi? Pellets 
framställs som ett billigt alternativ men följer normalt prisutvecklingen för olja. 
Produktionen av pellets kräver relativt mycket energi vilket ofta glöms bort när 
man hävdar att det är ett miljövänligt alternativ. Den som väljer fjärrvärme får 
oftast långa avtal med en leverantör och kan inte påverka kostnadsutvecklingen.

Nuvarande energikostnad
Aktuell energikostnad? Huvudanledningen för de allra flesta som byter till 
värmepump är att den nuvarande uppvärmningskostnaden är för hög. Ta fram 
en kostnadsbild för åtminstone det senaste året. Gör gärna en ännu längre  

 
tillbakablick, så att till exempel inte en ovanligt mild, eller kall, vinter ger ett 
missvisande värde.

Huset
För att skapa en optimalt dimensionerad värmepumpslösning är det viktigt att 
den tilltänkte leverantören får svar på följande frågor:

inte blockerar en framtida utbyggnad. Har du en swimmingpool – eller 
planer på en – kan du förstås även värma den med en värmepump.

Tomten och marken
Hur stor är din tomt? Vill du ha en värmepumpslösning baserad på markvärme 
behöver tomten vara tillräckligt stor för att den långa slangen ska kunna 
placeras i jorden på rätt sätt. 
 Hur ser markförhållandena ut? Berggrundens karaktär och jorddjupet 
(avstånd till berget) kan påverka priset för borrningen.
 Hur är tillgängligheten? Är det till exempel enkelt att komma fram för att 
borra? Om du är inne på en luftvärmelösning – se till att det finns en lämplig 
plats utanför huset för placering av luftvärmepumpens utomhusdel.
 Finns det grannar som har borrat för bergvärme tidigare? Fråga dem! 
Och du, det är bara en myt att värmen inte räcker om många grannar redan 
har borrat.

 

 
Om något hus i närheten har bergvärme, eller om det behövs mer än ett 
borrhål, är det lämpligt att avstånden mellan borrhålen är cirka tjugo meter. 
Då riskerar de inte att inverka negativt på varandra. Ligger flera hus som har 
bergvärme väldigt nära varandra, kompenserar man hålens närhet genom att 
borra djupare hål.
 Hur djupt måste man borra? Det som avgör borrhåls-djupet är värmepum-
pens storlek (effekt), husets energi- 
och effektbehov, berggrundens mineralsammansättning (värmeledningsförmå-
gan). Spekulationer om borrdjup som inte grundar sig på riktiga fakta innebär 
chanstagningar.

4
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Att tänka på inför ett värmepumpsköp

Förväntade besparingar
Hur mycket kan min uppvärmningskostnad sänkas? En effektiv värmepumps-
installation kan sänka uppvärmningskostnaden med mer än tre fjärdedelar. 
Det är många faktorer som påverkar effekten. Några exempel är husets 
beskaffenhet, värmepumpens och värmesystemets dimensionering och förmåga 
samt förstås utomhustemperaturen. 
 Allmänt gäller att ju mer energi ditt hus förbrukar desto lönsammare blir en 
värmepumpsinvestering. 

 

 
Viktigt för framtida besparingar är förstås prisutvecklingen på de energislag 
ditt hus använder sig av i dag – till exempel el och olja.
 Hur lång tid tar det innan du har tjänat in investeringskostnaden? Här finns 
inget allmänt svar. Det beror på hur stor din nuvarande uppvärmningskostnad 
är jämfört med de besparingar du kommer att göra. Här hjälper återförsäljaren 
dig gärna att göra en kalkyl. 

6

Vilken typ av värmeutvinningsprincip bör du välja?
De olika metoderna för att utvinna energi med en värmepump finns beskrivna 
i ett separat avsnitt (se sid 14-15). 
Här beskriver vi kortfattat karaktärsdragen.
 Bergvärme är vanligast och ger en mycket stabil värmekälla. Här borras 
ett eller flera hål ner i berget. En fördel med denna metod är att den kräver 
minimala ingrepp i din trädgård. 
 Markvärme innebär att en slang läggs i en slinga på ungefär en meters djup 
på din tomt. Med denna metod slipper du borra. Å andra sidan måste du gräva 
upp en stor del av din tomt, som dessutom måste vara förhållandevis stor. 

 
En tumregel är att grävningskostnaden är ungefär hälften av vad borrnings-
kostnaden är för bergvärme.
 Sjövärme är ett alternativ för dig med hus nära en sjö eller annat vatten-
drag. En slang placeras på botten med hjälp av tyngder. Du slipper att borra 
hål. Ett riktmärke är att nedsänkningskostnaden är ungefär hälften av vad 
borrningskostnaden är för bergvärme.
 Luftvärme är den värmeutvinningsmetod som ger den enklaste installationen 
eftersom det varken krävs borrning eller utplacering av slangar. När det är 
riktigt kallt ute kan denna lösning dock innebära att verkningsgraden sänks.

Dimensionering
Detta är en mycket viktig fas i samband med en värmepumpsinstallation.
Värmepumpssystemet ska:
a) Värma just ditt hus på ett lönsamt sätt under hela året.
b) Hantera även de allra kallaste dagarna under ett år.

 
En större värmepump ger en högre investeringskostnad, men en lägre 
driftkostnad. På samma sätt ger en för liten värmepump en lägre investe-
ringskostnad, men högre driftkostnader. En korrekt dimensionering ger därför 
en optimal balans mellan investering och driftskostnad.

8

Hur jämför du konkurrerande värmepumpars utlovade prestanda?
Verkningsgraden (COP = Coefficient Of Performance) är ett begrepp som 
används för att beskriva hur mycket värme som värmepumpen klarar av att 
leverera i förhållande till hur mycket el som går åt för att utvinna den. Om en 
viss värme-pump till exempel har verkningsgraden 4 betyder det att den kan 
producera fyra gånger så mycket värmeenergi som den tillförda elenergin. 
En insats av 1 kilowatt el resulterar i 4 kilowatt värmeenergi. Den utvunna 
energin utgör då alltså tre fjärdedelar.
 Men det är inte hela sanningen, verkningsgraden är nämligen inte konstant. 
Den varierar med yttertemperaturen, eller rättare sagt med skillnaden mellan 
ute- och innetemp-eraturen. Tumregeln är att ju större skillnad, det vill säga 
kallare ute, desto lägre blir verkningsgraden. 
 När du jämför verkningsgraden hos olika värmepumpar bör du alltså tänka 
på att vissa leverantörer endast redovisar verkningsgraden vid ett specifikt 
driftfall, till exempel 0°C/35°C. Just detta driftfall innebär att inkommande 
brine håller 0°C och att värmepumpen ger 35°C ut till värmesystemet. Ofta  

räknas heller inte anläggningens cirkulationspumpar in i denna verkningsgrad. 
Med andra ord ett rätt ointressant driftfall för dig som konsument.
 Betydligt intressantare är att veta vilken verkningsgrad en värmepump upp-
når i genomsnitt under ett helt år; vinter som vår; dag som natt. Det värdet 
kallas årsverkningsgrad. Och här kan skillnaden mellan olika värmepumps-
fabrikat ofta vara mycket stor.
 När det gäller luftvärmepumpar är marknaden rätt snårig. Ofta är pris-
skillnaderna mycket stora vilket avspeglar sig i funktion och prestanda. Var 
noga med att kontrollera hur effektiv luftvärmepumpen är när det är kallt ute. 
En bra värmepump ska klara av att utvinna värme ur luften ner till en temperatur 
under -15°C.
 Ett sätt att bedöma livslängden för olika fabrikat är att titta på försäkrings-
bolagens skadestatistik. Den finns på webbplatsen www.folksam.se  
Skriv ordet värmepumpar i sökfunktionen.

9

Distansstyrning
Vissa värmepumpar går att distansstyra genom ett onlinetillbehör. Via internet 
kan du då exempelvis höja värmen i det egna huset innan du kommer hem 
efter att ha varit bortrest.

Buller
En bra värmepump ska inte väsnas så att den stör omgivningen. De flesta 
människor störs normalt inte av värmepumpsljudet. Har du möjlighet att 
provlyssna en installerad anläggning så gör gärna det.

10 11

7
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Offerter
Var gärna lite vaksam när du ska välja värmepump. Det är viktigt att du inte 
jämför äpplen med päron. Låt oss ta ett exempel:
 En offert erbjuder en värmepump av märket X till ett bestämt pris. En annan 
offert erbjuder en värmepump av märket Y till ett pris som är 20 procent högre. 
”Då är det väl inget att tveka på!” tänker många då. Här gäller det att se upp 
så att den billiga värmepumpen har en tillräcklig effekt för att klara av att värma 
upp ditt hus. Gör den inte det, utan dyr tillsatsvärme måste aktiveras i onödan, 
kan det frestande inköpspriset snabbt ätas upp av en hög driftkostnad.

 

 
Se till att alla delar i offerterna kan jämföras rättvist. Det kan handla om allt från 
totalkostnader för färdig installation till demontering och bort-  forsling av den 
gamla pannan. Kontrollera också att alla komponenter ingår, så du inte behöver 
köpa till något utanför offertpriset.
 Ta även reda på vem som ansvarar för grävningen från borrhål till husgrund 
samt för att återställa till exempel gräsmattan.
 Försök att få en totalentreprenad där allt ingår: värmepump, borrning, övrig 
installation och städning.

13

12

Håll koll på aktiv och passiv kyla
Varma somrar kan det vara skönt att skapa svalka inomhus. Många värme-
pumpar kan lösa detta åt dig, till en betydligt lägre kostnad än traditionell 
luftkonditionering (i vissa fall krävs det ett extra tillbehör). Komfortkyla kan 
användas i två steg:

 
Passiv kyla 
Genom att cirkulera den svala vätska som finns i slingan skapas svalka till en 
kostnad som motsvarar energiför- 
brukningen hos ett par glödlampor. 
Aktiv kyla
Om passiv kyla inte räcker till kan man låta värmepumpens kompressor hjälpa 
till att producera ännu mer kyla.

Trygghet
En kunnig och ansvarstagande återförsäljare är viktigt för slutresultatet. 
Försäkra dig om att återförsäljaren är auktoriserad och specialutbildad inom 
värmepumpsområdet.

 
Försäkring är ett självklart skydd för dig som konsument. Här kan villkoren 
variera. Så, var noga med att kontrollera vad som innefattas av försäkringen. 
Det är viktigt att försäkringen täcker hela produkten, inte enbart kompressorn.

Finansiering
Den förmånligaste finansieringen ordnar du sannolikt via din bank. De brukar 
uppskatta investeringen, eftersom syftet med den är att du ska sänka 
dina driftkostnader.

Service
Normalt ska en värmepump bara gå och gå och gå. År efter år. I princip ska 
en värmepump vara underhållsfri. Men ibland kan service behövas. Då är det 
viktigt med en pålitlig och kunnig återförsäljare.

14

18

Tillstånd
Det råder anmälningsplikt för så kallad energibrunn. Kontakta miljöskydds-
förvaltningen i din kommun innan borrning, grävning eller sjöslangssänkning 
påbörjas. 

 
I vissa områden behövs också tillstånd av kommunen. Här får du lotshjälp av 
din återförsäljare.

16

17

ROT-avdrag
Nu kan du utnyttja ROT-avdraget vid värmepumpsinstallation och dra av 
50 % av arbetskostnaden. Kontakta din lokala återförsäljare för att få reda 
på hur stor arbetskostnaden är för din installation.

Övrigt
Hur stor blir min egen arbetsinsats? Den ska inte behöva bli speciellt stor. 
En seriös installatör ska till exempel ta hand om städning, bortforsling av 
överblivet material och den gamla värmeanläggningen.

15

19
Värt att notera är att en bra värmepumps-installation höjer värdet på ditt hus.
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Att installera en värmepump är en 
långsiktig investering. Den ska vara 
tryggheten som ger ett skönt 
inomhusklimat med största möjliga 
besparing – år för år, dag för dag, 
minut för minut. En bekväm lösning 
du nästan kan glömma bort att  
du har.
 
När du väljer en av våra modeller får 
du mer än en värmepump. Sedan vi för 
över 35 år sedan konstruerade Sveriges 
första värmepump med inbyggd 
varmvattenberedare har vi lagt det på 
vårt ansvar att vara mer än en leverantör.  
Som Thermiaägare ska du kunna 

förvänta dig bästa prestanda med 
största besparing, experthjälp när det 
oväntade inträffar och tryggheten i att 
ditt hem alltid är varmt och behagligt 
och har nog med varmvatten åt hela 
familjen. Därför tar vi ett helhetsansvar 
likaväl inför kvaliteten på våra produkter 
som de krav vi ställer på våra återför-
säljare och installatörer riket runt.
 
På följande sidor läser du mer om vad 
som gör att våra värmepumpar gång på 
gång testas med toppbetyg, varför vi 
utbildar alla våra återförsäljare grundligt 
och hur du går tillväga för att hitta den 
modell som är rätt för just ditt hem.

Thermia – en säker investering

Svenska Värmepump- 
föreningen  

Thermia är en av medlemmarna 
i Svenska Värmepumpföreningen, 
SVEP, vars syfte är att aktivt 
värna om konsumentens trygghet.

SVEP är en oberoende bransch-
organisation och den officiella 
informationskanalen för värme-
pumpar till allmänheten, myndighe-
ter, organisationer och besluts-
påverkare i Sverige.
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Varje värmepump vi säljer är 
kvalitetssäkrad genom Thermia 
Trygg, en samverkan mellan oss, 
våra återförsäljare och den 
medföljande trygghetsförsäkringen.

 

Enligt statistik hos försäkringsbolagen 
ligger våra värmepumpar klart under 
branschens medelvärde för skadean-
mälningar. Men ingen tillverkare är 
någonsin hundraprocentigt felfri och 
det mest oväntade kan inträffa. Därför 
kvalitetssäkrar vi våra värmepumpar 
ytterligare genom Thermia Trygg.

Thermia – till nytta för dig

Thermia Trygg – från installation 
till support och garanti

I Thermia Trygg ingår

 
 en certifierad återförsäljare

 Thermia
 –  rätt dimensionering
 –  korrekt inmontering och snyggt  
  utförande
 –  driftsättning och injustering  
  för optimal besparing och funk- 
  tion
 –  överlämning och tydlig intro- 
  duktion för dig som användare
 

 
 skulle krångla får du hjälp av  
 Sveriges bästa återförsäljarnät

 för hela produkten, du kan sedan välja  
 att årsvis förlänga försäkringen upp  
 till totalt 10 år.

 
 installationen*

* Garantin gäller på allt offererat material från  
och med igångkörningsdatumet.
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Thermia – till nytta för dig

Allt samlat i ett system

Med en värmepump från Thermia kan du samla  
husets alla funktioner gällande uppvärmning och  
kyla i ett gemensamt system.

Illustrationen visar exempel på applikationer som 
kan anslutas till din värmepumpsinstallation. Vill du 

avvakta med någon funktion så går det utmärkt att 
komplettera systemet i efterhand när behovet dyker 
upp – allt finns förberett från start i värmepumpens 
reglersystem.
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 Thermia – till nytta för dig

Teknik som ger hög årsverkningsgrad
Thermias tekniska lösningar är utvecklade för att ge en hög årsverkningsgrad 
och en god driftekonomi. Thermias effektivaste värmepumpar kan sänka din 
uppvärmningskostnad med ända upp till 85 procent.

Optimumteknik för  
maximal effektivitet 

Optimumtekniken ser till att 

värmepumpens drift hela tiden 

finjusteras efter rådande tempera-

tur och förutsättningar. Tekniken 

bygger på att värmepumpen är 

utrustad med varvtalsstyrda 

cirkulationspumpar, vars hastighet 

hela tiden anpassas för att 

fortlöpande optimera driften. 

Resultatet blir att värmepumpen 

alltid får arbeta under ideala 

förhållanden vilket ger en minimal 

energiförbrukning – sekund för 

sekund, dygnet runt.

Optimu

värme

finjuste

tur och

bygge

utrusta

cirkula

hela tid

fortlöp

Resulta

alltid få

förhålla

energif

sekund

Reglerutrustning för  
optimal drift

Uppdraget för reglerutrustningen 

är att styra och samordna värme-

systemet så du får bästa möjliga 

inomhusklimat till lägsta möjliga 

kostnad.

 

Thermia använder sig av en teknik

som reglerar tillförseln av värme 

redan vid källan i stället för i 

husets värmesystem. Denna lös-

ning ger en årlig besparing på 

upp till 15 procent jämfört med en 

traditionell teknik.

Behovsstyrd avfrostning

Thermias avfrostningsteknik är helt

behovsstyrd för att minimera 

energiåtgången. Med andra ord 

avfrostar den endast när det 

behövs och under så lång tid som 

det behövs. I vårt kalla och 

omväxlande klimat kan en effektiv 

avfrostning ge stora besparingar.

Effektiv scrollkompressor

Hjärtat i Thermias värmepumpar 

är en specialutvecklad scrollkom-

pressor. Det unika är att den har 

hög verkningsgrad även vid 

produktion av värme och

varmvatten över 40°C. En annan 

fördel är att den innehåller färre 

rörliga delar än en konventionell 

kompressor. Det sänker ljudnivån 

och ökar livslängden.
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Thermias forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar kontinuerligt 
med att utveckla, förbättra och förfina värmepumpstekniken. Med 
TWS och HGW har vi skapat marknadsledande varmvattenproduktion. 
Här kan du läsa mer om dessa tekniker, hur de fungerar och vilka 
fördelar de ger för dig.

Patenterad teknik för enastående  
varmvattenproduktion

Alla Thermias värmepumpar producerar 
tappvarmvatten med Thermias 
patenterade TWS-teknik (Tap Water 

värmeöverföring och verkningsfull 
skiktning av vattnet i varmvatten- 
beredaren. Resultatet är tydligt: 
Värmepumpar som är utrustade med 
TWS-tekniken tillhör marknadens 
absolut bästa när det gäller varmvatten-
produktion. Metoden levererar mycket 

TWS-varmvattenberedaren är specialkon-

struerad för värmepumpar. Tekniken skiktar 

varmvattnet i beredaren så att det varma 

vattnet stiger upp till toppen där det tas ut. På 

fotot visar den gröna färgen varmt vatten och 

den blå ljummet. Den mängd energi som i en 

konventionell varmvattenberedare bara skulle 

skapa ljummet vatten räcker för att ge riktigt 

varmt vatten i TWS. 

TWS-tekniken

*Tiden beräknas vid en uppvärmning från 40°C.*Tiden beräknas vid en uppvärmning från 40°C.

I en traditionell varmvattenberedare för 
värme pumpar omsluts beredaren av det 
heta vattnet från värmepumpen. Det ger 
en dålig och långsam värmeöverföring.

12

39

6

Efter en förbrukningstopp 
som tömt beredaren 
på varmvatten* tar det, 
med traditionell teknik, 
50 minuter innan den är 
fulladdad igen.

12

6

9 3

Efter en förbrukningstopp 
som tömt beredaren på 
varmvatten* tar det bara 
21 minuter innan den är 
fulladdad igen.

I en TWS-beredare leds det heta vattnet 
från värme pumpen i en spiral genom 
vattnet som ska värmas upp. Det ger 
en mycket effektivare värmeöverföring 
och mer varmvatten.

Traditionell teknik TWS-teknik

Fördelar: 
   Snabbare varmvattenproduktion.
   Sänker varmvattenkostnaden.
   Höjer årsverkningsgraden.

och varmt vatten snabbt och till låg 
driftkostnad. Men den producerar inte 
onödigt hett vatten. Det gör att en 
TWS-utrustad värmepump kan hålla en 
fenomenal årsverkningsgrad.

 Thermia – till nytta för dig
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Med HGW (Hot Gas Water heater) 
har Thermia utvecklat en unik och 
patentsökt metod för varmvattenbered-
ning. Med denna teknik har vi lyckats 
lösa en tidigare omöjlig ekvation; högre 
årsverkningsgrad men samtidigt med 
oöverträffad varmvattenkomfort. 

HGW-tekniken innebär att du, under 
den del av året huset värms upp, får 
extra mycket varmvatten till en lägre 
kostnad. Detta ger cirka tio procent 
högre årsverkningsgrad. COP för varm-
vatten kan till och med vara så hög som 

5, vilket innebär att produktionen av 
varmvatten är fem gånger så hög som 
tillförseln av energi.

 
i modellerna Thermia Diplomat  
Optimum G3 och Thermia Diplomat 
Duo Optimum G3.

HGW-tekniken

1

3

2

HGW-teknik

Fördelar: 
  Enastående varmvattenproduktion.
   Sänker varmvattenkostnaden.
  Höjer årsverkningsgraden.

Säkerhetssystem mot legionella
Thermias värmepumpar är fabriksinställda för att var sjunde dag hetta upp vattnet 
extra mycket, vilket förhindrar risken att legionellabakterier kan föröka sig.  
Redan den ordinarie temperaturen är tillräckligt hög för att förhindra tillväxt men  
detta system ger en extra trygghet.

1   En liten del av det uppvärmda vatten, som är på väg 
ut i husets värmesystem, tas tillvara och passerar den 
extra hetgasväxlaren.

2   Där värms det upp ytterligare till mellan 50–90°C innan 
det går vidare in i varmvattenberedaren.

3   Resultatet blir att du utan extra kostnad får tillgång 
till extra mycket varmvatten under de tider på året då 
huset värms upp.

Thermia – till nytta för dig

Med HGW-tekniken kan temperaturen i varm-

vattenberedaren nå upp till 90°C. Detta innebär 

att mängden tillgängligt varmvatten ökar.

50

Temperatur i varmvattenberedaren (°C)
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*180 liters varmvattenberedare
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Thermia – till nytta för dig

Under sommaren är det skönt  
att få svalka inomhus, och även  
i Sverige ökar intresset för kyla  
i hemmet. 

Genom att komplettera värmepumpen 
med en kylmodul (standardfunktion i 
Thermia Atec) får du ett heltäckande 
komfortsystem som ersätter behovet 
av luftkonditionering och ger dig ett 
perfekt inomhusklimat året runt.  
Dessutom till en mycket lägre kostnad 
än med traditionella lösningar. 

en värmepump: passiv och aktiv kyla.

Passiv kyla
Passiv kyla är det absolut billigaste 
sättet att producera kyla. Genom att 

i kollektorslingan erhålls kyla till en 
kostnad som motsvarar energiförbruk-
ningen hos ett par glödlampor. 

Aktiv kyla

om det skulle behövas ytterligare kyla 
kan värmepumpen producera detta med 
hjälp av kompressorn. Detta är ett 
mycket effektivare sätt att producera 
kyla jämfört med traditionell luftkondi-
tionering, vilket visar sig tydligt i en 
lägre energiförbrukning. 

Perfekt inomhusklimat året runt  
– kyl huset med värmepumpen

Även vinkällare kan med fördel 

kylas med värmepumpsteknik.
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Thermia – till nytta för dig

Värm poolen med värmepumpen

Thermias värmepumpar kan med 
en enkel komplettering även an-
vändas för att värma upp poolen. 
På så sätt kan du minska poolens 
uppvärmningskostnad rejält.

 

För inomhuspool
Om poolen är placerad inomhus 
dimensioneras värmepumpen för att 
värma poolen året runt. Värmepumpen 
samordnar uppvärmningen av poolen 
med husets aktuella värmebehov och 
ser till att den totala kostnaden blir den 
lägsta möjliga.
 
För utomhuspool

under sommarhalvåret och eftersom 
husets uppvärmningsbehov är lågt under 

till att värma poolen. Genom att utnyttja 
denna kapacitet kan poolen värmas 
till en betydligt lägre kostnad än med 
traditionell pooluppvärmning.

 
Enkelt och bekvämt
Din Thermiaåterförsäljare installerar 
snabbt och enkelt poolfunktionen på 
din värmepump och ser till att allt 
anpassas efter dina behov. Sedan är det 
bara att ställa in önskad temperatur 
och hoppa i.
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Ett hål borras ner i berget.

2

Thermia – till nytta för dig

Installation av en bergvärmepump    
– steg för steg

På Thermia använder vi oss av 
kvalificerade personer längs hela 
kedjan – från tillverkning till färdig 
installation. När det gäller instal-
lationen är det din återförsäljare 
som har totalansvaret. Arbetet 
brukar klaras av rätt snabbt, ofta 
på några dagar. Normalt behöver 
värmen bara vara avstängd ett 
par timmar. För dig som köpare 
är pumpinstallationen en enkel 
procedur. 

Vi är specialister på att tillverka värme-
pumpar. Därför ser vi också till att våra 
återförsäljare är specialister på att 
installera våra produkter.

Här ser du hur en typisk värmepumps-
installation går till, steg för steg. Det 
valda exemplet avser bergvärme. 
Eftersom våra lokala återförsäljare 
alltid har det övergripande ansvaret för 
installationen, väljer de i sin tur 
kunniga underentreprenörer inom 
områden som exempelvis borrning och 
el. Återförsäljaren står för installations-
arbetena kring själva värmepumpen. På 
grund av lokala variationer kan en 
exakt tidsåtgång för installationsarbetet 
vara svår att ange. I detta exempel bör 
dock tidsåtgången för borrning, 

pumpinstallation röra sig om ett par  
dagar. I normalfallet behöver värmen 
inte vara avstängd mer än några få 
timmar. Detta tack vare att våra 
värmepumpar innehåller en elpatron, 
vilken kan nyttjas innan anslutningen 
till borrhålet är klar. 

Utomhus

Inomhus

Utomhusarbetet startar i samband med 
att borrfirmans rigg anländer. 

OBS! Alla ansvarsfulla borrfirmor lägger ut 
markskydd innan de kör in på tomten.

Den nya värmepumpen ställs på plats. 
Elmontören ansluter värmepumpen till 
villans elcentral.

Inomhusarbetet börjar med att den gamla 
pannan demonteras.

1

6 7
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3

Den del av hålet som ligger över berggrun-
den fodras med sammansvetsade stålrör.

Thermia – till nytta för dig

På knappt en dag brukar man komma 
så långt att värmepumpens elpatron kan 
påbörja uppvärmning av radiator- och 
tappvarmvatten.

Via en specialrigg sänks en slang fylld 
med brinevätska ner i hålet. Sedan 
återstår att forsla bort borrutrustningen. 
Trots att skyddsplattor har använts för att 
skona marken kan tomten behöva viss 
vård i form av till exempel kompletterings-
sådd av gräsfrö.

Nästa moment består i att dra rören mel-
lan värmepumpen och den plats i ytterväg-
gen där borrhålsslangarna kommer in.

Vem som utför grävarbetet för slangarna 
från borrhålet till fastigheten varierar. 
Ofta väljer villaägaren själv att stå för den 
insatsen.

När anslutningen utförts fylls brinevätska 
i rören och körs runt i systemet under ett 
par timmar. Detta tar bort eventuell luft. 
Nu är allt klart och ägaren får en ordentlig 
genomgång om hur värmepumpen ska 
skötas.

8 9

4

10

5
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Redo för solfångare och 
andra alternativa energikällor

En värmepump från Thermia är 
generellt sett ett av de allra effek-
tivaste energibesparingssystem du 
kan tänka dig. Vill du utöver detta 
komplettera med solfångare, eller 
någon annan alternativ energi-
källa, så finns allting förberett från 
start i värmepumpen. 

Alla Thermias värmepumpar är redo att 
kombineras med alternativa värmekällor, 
som t.ex. solfångare eller vattenmantlade 
ved- och pelletskaminer. Vill du avvakta 
med denna komplettering är det inga 
problem – allting ligger redo att aktiveras 
den dag du känner att det är dags. Det 
du då behöver komplettera med är en 
bufferttank.

Thermias unika reglersystem ser till att 
kombinationen med värmepump och 
alternativ energikälla optimeras 
maximalt, vilket ger en minimal energi-
förbrukning för hela systemet. Din 
Thermiaåterförsäljare kan hjälpa dig att 
hitta rätt lösning, anpassad helt efter dina 
behov och förutsättningar.

Thermia – till nytta för dig
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Våra produkter  

Berg-, mark- och sjövärmepumpar

Diplomat

Diplomat Optimum

Diplomat Optimum G3

Diplomat Duo

Diplomat Duo Optimum

Diplomat Duo Optimum G3

Samma värmepump 
som Diplomat men 
med separat varm-
vattenberedare.

Samma värmepump 
som Diplomat 
Optimum men med 
separat varmvatten-
beredare.

Samma värmepump 
som Diplomat  
Optimum G3 men 
med separat varm-
vattenberedare.

B
as

m
od

el
l

O
pt

im
um

H
G

W

Inbyggd varmvattenberedare Separat varmvattenberedare

Här är en produktöversikt som visar vilka tekniker som finns i Thermias olika produkter. På kommande sidor 
kan du sedan bekanta dig närmare med vårt sortiment och läsa om vad som skiljer de olika modellerna åt,  
hur de placerat sig i oberoende tester, vad befintliga ägare tycker om dem och vilka besparingar de inneburit.

Produktöversikt
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Våra produkter

B
as

m
od

el
l

O
pt

im
um

H
G

W

Luft/vattenvärmepumpar

Inbyggd varmvattenberedare Separat varmvattenberedare

Atria Optimum Atria Duo Optimum

Atria Atria Duo

Samma värmepump 
som Atria Optimum  
men med separat 
varmvattenberedare.

Samma värmepump  
som Atria men med  
separat varmvatten-
beredare.

S
s
s
b

 
ända ner till -20°C

 
ända ner till -20°C

 
ända ner till -20°C

Frågor som hjälper dig att hitta rätt i vårt sortiment:

Atec
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DIPLOMAT OPTIMUM G3

Maximal årsvekningsgrad 
ger dig maximal besparing

Thermia Diplomat Optimum G3 ger dig 
en överlägsen årsverkningsgrad tack vare 
sina unika tekniska lösningar. Det gör att 
du kan minska din uppvärmningskostnad 
med upp till 85 procent.  
 Vår patentsökta tekniklösning HGW 

för att samtidigt producera varmvatten. 
Det innebär att du får varmvatten på köpet 
när ditt hus värms av värmepumpen.
 Den inbyggda TWS-tekniken gör 
dessutom att varmvattenberedaren fylls 
på kortare tid med varmare vatten, mot 
vad traditionell teknik klarar av. Den 
höga temperaturen i beredaren ger dig 
extra mycket varmvatten då det blandas ut 
till den temperatur du får ut i varmvatten-
kranen.
 Den nyutvecklade kylkretsen med 
effektivare kompressor, nytt köldmedium

och den senaste generationens värme-
växlare gör att G3 kan jobba extra 
effektivt över hela året. Samtidigt ser 
Optimumtekniken till att driften hela tiden 

förutsättningar, vilket minerar energi-
förbrukning ytterligare. 
 Som värmekälla kan du välja berg-
värme, markvärme eller sjövärme.
 Med tillbehören Thermia Link och 
Thermia Online får du möjlighet att  
optimera och fjärrstyra din värmepump.
 Thermias 10-åriga trygghetsförsäkring 
gäller för hela produkten – de sex första 
åren är kostnadsfria och du väljer sedan 
själv om du vill förlänga ytterligare fyra år.

Diplomat Duo Optimum G3 är en 
variant av Diplomat Optimum G3. 
Det som skiljer de båda model-
lerna åt är att Duo-varianten har 
en separat varmvattenberedare, 
och därför passar på ställen 
med låg takhöjd. I övrigt är det 
samma värmepump.

Diplomat Duo  
Optimum G3

-
naden med upp till 85%

Våra produkter  
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 NYHET!
Diplomat Optimum 

G3
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Våra produkter  

Diplomat Duo Optimum är en 
variant av Diplomat Optimum. Det 
som skiljer de båda modellerna 
åt är att Duo-varianten har en 
separat varmvattenberedare, och 
därför passar på ställen med låg 
takhöjd. I övrigt är det samma 
värmepump.

Diplomat Duo 
Optimum

DIPLOMAT OPTIMUM

Minimal energiåtgång  
tack vare varvtalsstyrning

Thermia Diplomat Optimum är en hög- 
effektiv värmepump med varvtalsstyrning, 

justeras efter rådande behov och förutsätt-
ningar. Optimumregleringen ser alltså till 
att värmepumpen alltid får jobba under 
ideala förhållanden. Det ger maximal 
effektivitet och minimal energiförbrukning 
– sekund för sekund, dygnet runt.
 Den höga årsverkningsgraden, som är 
ett mått på värmepumpens effektivitet sett 
över hela året, innebär att du kan sänka 
din uppvärmningskostnad med upp till  
80 procent.
 Den inbyggda TWS-tekniken gör att 
varmvattenberedaren fylls på kortare tid 

med varmare vatten, mot vad traditionell 
teknik klarar av. Den höga temperaturen i 
beredaren ger dig extra mycket varmvatten 
då det blandas ut till den temperatur du får 
ut i varmvattenkranen.
 Som värmekälla kan du välja berg-
värme, markvärme eller sjövärme.
 Med tillbehören Thermia Link och 
Thermia Online får du möjlighet att  
optimera och fjärrstyra din värmepump.
 Thermias 10-åriga trygghetsförsäkring 
gäller för hela produkten – de sex första 
åren är kostnadsfria och du väljer sedan 
själv om du vill förlänga ytterligare fyra år.

-
naden med upp till 80%
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Våra produkter

DIPLOMAT

Effektiv och driftsäker

Diplomat är en effektiv och driftsäker 
värmepump för dig som vill ha ett lättskött 
uppvärmningssystem med låga driftkost-
nader. Den höga årsverkningsgraden, som 
är ett mått på värmepumpens effektivitet 
sett över hela året, innebär att du kan sänka 
din uppvärmningskostnad med upp till 
80 procent.
 Den inbyggda TWS-tekniken gör att 
varmvattenberedaren fylls på kortare tid 
med varmare vatten, mot vad traditionell 
teknik klarar av. Den höga temperaturen i 
beredaren ger dig extra mycket varm- 

vatten då det blandas ut till den temperatur 
du får ut i varmvattenkranen.
 Som värmekälla kan du välja 
bergvärme, markvärme eller sjövärme.
 Med tillbehören Thermia Link och 
Thermia Online får du möjlighet att  
optimera och fjärrstyra din värmepump.
 Thermias 10-åriga trygghetsförsäkring 
gäller för hela produkten – de sex första 
åren är kostnadsfria och du väljer sedan 
själv om du vill förlänga ytterligare fyra år.

Diplomat Duo är en variant av  
Thermia Diplomat. Det som  
skiljer de båda modellerna åt är  
att Thermia Diplomat Duo har  
separat varmvattenberedare, och 
därför passar på ställen med låg 
takhöjd. I övrigt är det samma 
värmepump.

Diplomat Duo

-
naden med upp till 80%
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ATEC

Luft/vattenvärmepumpen  
som ger maximal prestanda 
och komfort året runt

Atec sätter en ny standard för luft/  
vattenvärmepumpar. Med marknadens 
bästa årsverkningsgrad, ger den maximal 
energibesparing! Genom en unik akustisk 
design har den utvecklats till en av de 
tystaste på marknaden. Atec är även 
utrustad med kylfunktion, vilket innebär 
att du kan njuta av svalka i huset under 
den varmare delen av året.
 Tekniken i Atec är helt nyutvecklad. 
Genom att kontinuerligt optimera de tre 

-
butionen (Optimumteknik), minimerar 
Atec energiåtgången. Energin hämtas från 
utomhusluften med en effektiv energi-
besparing ända ner till -20 °C. Du kan 
sänka din uppvärmningskostnad med upp 
till 80 procent.

Thermia Atec består av två delar: själva 
värmepumpen som placeras utomhus samt 

varianter av inomhuspaket att välja mellan, 
och din Thermiaåterförsäljare hjälper dig 
att hitta det paket som passar bäst ihop 

sätt behöver du aldrig betala för mer än 
det du behöver.

-
kar och kan kombineras från 6 till 36 kW, 
vilket gör att den passar för allt från små 
fritidshus till större fastigheter.
 Thermias 10-åriga trygghetsförsäkring 
gäller för hela produkten – de sex första 
åren är kostnadsfria och du väljer sedan 
själv om du vill förlänga ytterligare fyra år.

 
naderna med upp till 80%

 
till -20°C

Det finns tre olika innomhuspaket 
att välja på:

 Standard: Styrskåp med 
kontrollenhet

 Plus: Styrskåp innehållande 
kontrollenhet, elpatron, cirkula-
tionspump och växelventil 

 Total: Styrskåp innehållande 
kontrollenhet, elpatron, cirkula-
tionspump, växelventil och varm-
vattenberedare (180 liter)

Inomhuspaket

BÄST I TEST!
Läs mer  

på sidan 47.

Våra produkter  
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Energimyndigheten genomförde under 
2011 ett omfattande test av markna-
dens luft/vattenvärmepumpar. Alla 
kända varumärken på den svenska 
marknaden fanns representerade. Och 
Thermia Atec är den värmepump som 
ger allra störst besparing. Dessutom 
har Thermia Atec toppresultat när det 
gäller temperaturen på varmvattnet, låg 
ljudnivå och låga energiförluster.

I testet ingick nio luft/vattenvärmepumpar 
som alla testades under identiska förhållan-
den med standardiserade analysmetoder av 
ett opartiskt testlaboratorium, SP - Sveriges 
Tekniska forskningsinstitut.

Thermia Atec ”Bäst i test” när  
det gäller årsverkningsgrad
I testet ingick att beräkna energibesparingen 
och årsvärmefaktorn för tre hus med olika 
energibehov: 15 000, 25000 och 35 000 
kWh/år. Thermia Atec hade högst årsvärme- 
faktor (årsverkningsgrad) i samtliga fall, 
vilket innebär att den ger störst årlig besparing 
av alla. 

- Årsverkningsgraden är det som är allra 
viktigast för en kund. Detta är en viktig 
parameter vid det slutliga valet av värme-
pump, säger Anders Odell, som ansvarar  
för Energimyndighetens test. 
 
Mycket låg ljudnivå
Thermia Atec har extremt låg ljudnivå, den 
näst lägsta i testet, 61 dB(A). Utöver detta 
finns möjlighet att köra Thermia Atec i ”Silent 
mode”, vilket sänker ljudnivån ytterligare.

Toppresultat för varmvattenkomforten
Tack vare en effektiv isolering har Thermia 
Atec mycket låga energiförluster från 
varmvattentanken, därmed kan kostnaden 
för vattenuppvärmning minimeras. Thermia 
Atec är den modell i testet som ger störst 
mängd 40-gradigt varmvatten i förhållande 
till beredarvolym. Det ger en bra varmvatten-
komfort utan att det krävs stort utrymme för 
varmvattenberedaren.

Inbyggd kylfunktion
Thermia Atec är en av få modeller i testet 
som har inbyggd kylfunktion.

Effektiv ända ner till -20°C
Testen visar att alla inte kan leva upp  till den 
utlovade funktionen ner till -20°C. När det 
gäller Thermia Atec så visar testet en bra 
besparing ända ner till -20°C.

Thermia Atec 
ger störst besparing enligt  
Energimyndighetens test

oberoende 

test

Våra produkter

Testresultatet i korthet

Thermia Atec:

–  har högst årsverkningsgrad

–  har den lägsta energikostnaden 

–  ger störst besparing 

–  är mycket tystgående 

–  har toppresultat gällande  
varmvattenkomfort: 

  –  Hög temperatur i  
  varmvattenberedaren 

  –  Stor mängd 40-gradigt  
  varmvatten 

  –  Låga energiförluster 

–  har inbyggd kylfunktion
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Thermia Atec har den högsta årsvärmefaktorn 
av samtliga luft/vattenvärmepumpar i testet.

Ta del av hela testet på thermia.se eller 
energimyndigheten.se

Husstorlek
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Våra produkter  

Atria Duo Optimum är en variant 
av Thermia Atria Optimum. Det 
som skiljer de båda modellerna åt 
är att Duo-varianten har separat 
varmvattenberedare, och därför 
passar på ställen med låg takhöjd 
eller extra stort behov av varm-
vatten. I övrigt är det samma 
värmepump.

Atria Duo Optimum

ATRIA OPTIMUM

Luft/vattenvärmepump  
med aktiv styrning som ökar  
din besparing

Atria Optimum är en luft/vattenvärme-
pump med varvtalsstyrning, vilket innebär 

 
och förutsättningar. Optimumregleringen 
ser till att värmepumpen alltid får jobba 
under ideala förhållanden. Det ger maximal  
effektivitet och minimal energiförbruk- 
ning – sekund för sekund, dygnet runt.
 Värmepumpen består av två enheter: 
en inomhusdel och en utomhusdel. 
Energin hämtas från utomhusluften, ända 
ner till -20ºC. Vid riktigt låga temperaturer 
ges tillskott via elpatroner i fem delsteg, 
vilket ger tilläggsvärme med sund 
ekonomi. Den höga årsverkningsgraden, 
som är ett mått på värmepumpens 
effektivitet sett över hela året, innebär att 
du kan sänka din uppvärmningskostnad 
med upp till 80 procent.
 Atria är marknadens enda värmepump 
som har alla vitala delar placerade inomhus, 
vilket ökar livslängden och gör att all 

värme kommer huset till godo. Avfrostning 
sker automatiskt och endast vid behov, 
något som ytterligare sänker dina 
kostnader. 
 Den inbyggda TWS-tekniken gör  
dessutom att varmvattenberedaren fylls 
på kortare tid med varmare vatten, mot 
vad traditionell teknik klarar av. Den höga 
temperaturen i beredaren ger dig extra 
mycket varmvatten då det blandas ut till 
den temperatur du får ut i varmvatten-
kranen.
 Med tillbehören Thermia Link och 
Thermia Online får du möjlighet att  
optimera och fjärrstyra din värmepump.
 Thermias 10-åriga trygghetsförsäkring 
gäller för hela produkten – de sex första 
åren är kostnadsfria och du väljer sedan 
själv om du vill förlänga ytterligare fyra år.

naden med upp till 80%
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Våra produkter

ATRIA

En lättskött luft/vattenvärme-
pump med låg driftkostnad

Atria är en effektiv och driftsäker luft/
vattenvärmepump för dig som vill ha ett 
lättskött uppvärmningssystem med låg 
driftkostnad.
 Värmepumpen består av två enheter 
– en inomhusdel och en utomhusdel. 
Energin hämtas från utomhusluften, ända 
ner till -20ºC. Vid riktigt låga temperaturer 
ges tillskott via elpatroner i fem delsteg, 
vilket ger tilläggsvärme med sund 
ekonomi.
 Den höga årsverkningsgraden, som är 
ett mått på värmepumpens effektivitet sett 
över hela året, innebär att du kan sänka 
din uppvärmningskostnad med upp till  
75 procent. 
 Atria är marknadens enda värmepump 
som har alla vitala delar placerade inomhus, 
vilket ökar livslängden och gör att all värme 
kommer huset till godo.

Avfrostning sker automatiskt och endast 
vid behov, något som ytterligare sänker 
dina kostnader.
 Den inbyggda TWS-tekniken gör 
dessutom att varmvattenberedaren fylls på 
kortare tid med varmare vatten, mot vad 
traditionell teknik klarar av. Den höga 
temperaturen i beredaren ger dig extra 
mycket varmvatten då det blandas ut till 
den temperatur du får ut i varmvatten-
kranen.
 Med tillbehören Thermia Link och 
Thermia Online får du möjlighet att  
optimera och fjärrstyra din värmepump.
 Thermias 10-åriga trygghetsförsäkring 
gäller för hela produkten – de sex första 
åren är kostnadsfria och du väljer sedan 
själv om du vill förlänga ytterligare fyra år.

Atria Duo är en variant av Atria. 
Det som skiljer de båda model-
lerna åt är att Duo-varianten har 
separat varmvattenberedare,  
och därför passar på ställen 
med låg takhöjd eller extra stort 
varmvattenbehov. I övrigt är det 
samma värmepump.

Atria Duo

med upp till 75 %
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LINK

Tar in värmepumpen  
i vardagsrummet

Thermia Link är en revolutionerande 
nyhet som ger din Thermiavärmepump 
ytterligare fördelar. Med den trådlösa 
kontrollenheten, som du kan placera var 
du vill i huset, styr du enkelt temperaturen 
i husets alla rum. Svalare i sovrummen på 
natten, varmare i köket eller extra varmt
vid niosnåret på söndagar – du har full 
kontroll.
 Thermia Link kommunicerar trådlöst 
med husets hela värmesystem. Den får 
ständigt information om husets exakta 
värmebehov. Därigenom kan värmepum-
pens drift optimeras ytterligare, så att
den i alla lägen använder minsta möjliga 
energi för att uppnå den temperatur du 
valt att ha i huset.
 För ytterligare besparingar kan du 
sänka temperaturen när du är bortrest. 
Thermia Link ser till att huset är varmt  
och skönt när du kommer hem igen.  

På pekskärmen ställer du enkelt in den 
temperatur du önskar i varje enskilt rum. 
Du kan även skapa veckoscheman för de 
olika rummen, med olika temperaturer vid 
olika tider.
 Med Thermia Link kan du tryggt lita 
på att värmepumpen alltid är inställd för 
bästa möjliga drift – eftersom den kontinu-
erligt optimeras efter värmesystemets 
aktuella förutsättningar. Och du har hela 
tiden full kontroll på att ditt värmesystem 
fungerar som det ska.

Flexibelt system 

kan anpassas exakt efter ditt värmesystem 
och dina behov. För att bygga upp det 

tillgängliga, som alla har ständig kontakt 
med centralenheten.

Tydliga menyer gör det enkelt att styra 
temperaturen i husets alla rum.

enyer gör det enkelt att styra 

Våra produkter - Tillbehör  



51

Thermia Link skickar hela tiden 
information till värmepumpen om det 
aktuella värmebehovet i huset. Vilket gör 
att värmepumpen kontinuerligt kan 
reglera den temperatur som går ut till 
systemet, så att den precis räcker till det 
rum som har störst behov. Övriga 

termostater i huset regleras så att rätt 
temperaturer erhålls i respektive rum. 
Det normala är annars att en värmepump 
måste ligga några grader över den 
temperatur som faktiskt behövs, för att 
klara av de naturliga variationer som 

Thermia Link arbetar värmepumpen 
alltid med lägsta möjliga temperatur. 
Det gör att värmepumpen hela tiden 
jobbar med maximal verkningsgrad och 
därmed minimal energiåtgång.

Optimering som ger minimal energiförbrukning

Sovrum 1

Badrum

Vardagsrum

Värmepump

Sovrum 2

Vä

placeras enkelt var du vill i huset

och övriga delar i värmesystemet

med möjlighet att skapa veckoscheman

energiförbrukning

Våra produkter - Tillbehör  
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THERMIA ONLINE

Styr din värmepump på distans
var du än befinner dig

Våra produkter - Tillbehör  

Med tillbehöret Thermia Online kan du 
styra och kontrollera din värmepump på 
distans via mobil, dator och surfplatta. 
Du kan när som helst logga in för att se 
aktuella temperaturer samt ställa in 
driftparametrar.

Full kontroll
Med kalenderfunktionen kan du sänka 
temperaturen när du är bortrest och få det 
varmt lagom till du kommer hem. På så 
sätt kan du minska din energiförbrukning 
ytterligare. Behöver du resa hem tidigare 
än beräknat, inga problem  – via Online 
ser du enkelt till att huset är varmt och 
skönt när du anländer. 

Du kan alltid se att din värmepump 
fungerar som den ska. Och skulle mot 
förmodan något problem uppstå skickas 
automatiskt information om detta till dig, 
alternativt till din installatör om ni avtalat 
detta. Vill du i efterhand kontrollera 
historiska aktiviteter gör du enkelt detta 
via en händelselogg.

Flexibelt
All data lagras på en extern server, vilket 
innebär att även om din dator eller mobil 
skulle krascha kan du logga in från en 
annan enhet. Du har även möjlighet att 

exempel om du har ett fritidshus med värme- 
pump, eller anhöriga som behöver hjälp.

Logga in via dator eller smartphone-app 
(mobil och surfplatta).
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Så här funkar det:

 
driftparametrar

 
temperaturen när du är bortrest

 
får du automatiskt meddelande om detta

Våra produkter - Tillbehör  

All data skickas från värmepumpen och 
lagras på en extern server. Det gör att du 
när som helst kan komma åt Online  – från 
vilken smartphone, dator och surfplatta 
som helst. Det innebär också att det  
inte finns någon begränsning av antalet 
användare för ditt Online, eller hur många 
pumpar du kan hålla koll på. 

Thermia Online kan kopplas upp via ditt 
befintliga bredband, vilket innebär att inga 
löpande kostnader tillkommer för datatrafi-
ken. Om du inte redan har internetanslut-
ning (t.ex. i ett fritidshus) rekommenderar 
vi uppkoppling via ett externt 3G/4G- 
modem – valfri leverantör. 
 

Självklart fungerar Online för både Iphone 
och Android – appen laddar du ner på App 
Store eller Google Play. Systemet fungerar 
till samtliga värmepumpsmodeller i 
Thermias nuvarande villasortiment, samt 
Thermia Solid.
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Thermia Vent är en värmeåtervinningsenhet, ett 
extra tillbehör som går att kombinera med Thermias 
alla värmepumpar. 
 Den hjälper dig att ta tillvara värmen i den 
inomhusluft som ventileras ut från ditt hus. 
Thermia Vent är en så kallad frånluftsmodul – ett 
effektivt komplement som använder husets frånluft 
för att värma köldmedievätskan till din värmepump. 
På så sätt återvinns värme som annars hade gått 
till spillo samtidigt som värmepumpens effekti-
vitet ökar.

till din värmepump. Genom att blåsa varm eller 
kall luft, hjälper Aermec dig att hålla en jämn och 
behaglig inomhustemperatur året runt. Bäst ut-
nyttjas Aermec i en värmepumpsanläggning med 
kylfunktion. Men den kan även samköras med 
någon annan typ av värmekälla, även om den då 
endast levererar värme. 
 Thermia Aermec är ett perfekt alternativ vid 
konvertering från direktverkande el. Den har en 

anpassar hastigheten efter rådande behov. Det ger 
minimal energiåtgång, hög effektivitet och exakt 
reglering av inomhustemperaturen.

THERMIA VENT

Återvinner värme du  
redan har

THERMIA AERMEC

Ger dig både värme  
och kyla

Våra produkter - Tillbehör  
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Våra återförsäljare 

Oberoende kundundersökningar 
visar att 98 procent skulle rekom-
mendera Thermias värmepumpar 
till en bekant. En av förklaring-
arna till detta goda rykte är att 
Thermias produkter endast säljs 
av välutbildade och certifierade 
återförsäljare.

Det är återförsäljaren som har totalan-
svaret för att du som kund ska bli nöjd. 
Det handlar om: Offert, Dimensione-
ring, Installation, Injustering, Drift-
sättning, Service och Rådgivning.

I slutändan är våra återförsäljare din 
energirådgivare. Hon eller han kom-
mer att leda dig till ett värmesystem 
anpassat efter husets och dina behov. 
En lösning som du kan vara nöjd med 
– både före och efter ditt köp.

Enligt återkommande undersökningar 
bland våra kunder får våra återför-
säljare toppbetyg år efter år.

Pålitliga återförsäljare

Fördelar: 
   En värmepump som motsvarar dina behov.
   Energirådgivning.
   Installation och service du kan lita på.

Du har alltid nära till  

Thermias återförsäljare.

Fakta om våra återförsäljare
Återförsäljaren är inte enbart en tekniker, 

utan även din rådgivare i energifrågor. 

Uppgiften är att hjälpa dig att hitta rätt. 

För att få vara återförsäljare hos oss 

krävs Thermiacertifiering. 

Via den ser vi till att alla har rätt kompe-

tens och kunskap. Därför utbildar  

vi kontinuerligt våra återförsäljare på 

Thermiaskolan. Utbildningen är både 

praktisk och teoretisk och genomförs  

på en mycket hög nivå. 

Information om Thermias återförsäljare 

finns på www.thermia.se samt via  

Thermias huvudkontor 0570-813 00.
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Våra återförsäljare

Bakom varje värmepumpslösning 
från Thermia står en certifierad 
återförsäljare och tar totalansvar 
för att du ska få ut maximalt av 
din investering. Återförsäljarens 
uppgift är att vägleda dig till störs-
ta möjliga besparing och se till 
att du har ett varmt och behagligt 
hem med varmvatten som räcker 
åt hela familjen.

Thermias återförsäljare är kompetenta 
rådgivare som hjälper dig i alla möjliga 
frågor som dyker upp i samband med 
att du installerar en värmepump. Varje 

utbildning på Thermiaskolan och tar ett 
helhetsanvar för din investering, från 

installation i hemmet till support och 
garanti. Om något mot förmodan skulle 
krångla får du hjälp och stöd av din 
återförsäljare. Det ingår två års garanti 
på produkten och installationen. 
Dessutom ingår en trygghetsförsäkring.

Trygghetsförsäkringen  
ger extra skydd
En värmepump från Thermia ska bara 

att du ska känna dig extra trygg i din 
investering har vi adderat en Trygghets-
försäkring som gäller för hela produkten 
i upp till 10 år. De sex första åren är 
kostnadsfria och du väljer själv om du 
vill förlänga ytterligare fyra år, med ett 
års förlängning i taget. När din värme-
pump närmar sig sex år får du automa-
tiskt ett erbjudande om förlängning.

Trygghetsförsäkringen* är ett komple-
ment till din hem-, villa- eller fritids-
husförsäkring. Din ordinarie försäkring 
ersätter kostnaderna i samband med 
maskinskada, med avdrag för självrisk 
och eventuell värdeminskning. 
Trygghetsförsäkringen går in och ersätter  
dig för detta avdrag. Det är viktigt att 
kontrollera så att maskinskada verkligen 
ingår i din nuvarande försäkring. Om 
inte, lägg till det! 

Återförsäljarens ansvar tar
inte slut när jobbet är gjort

* Trygghetsförsäkringen träder endast i kraft när 
skadebeloppet är högre än självrisken i din ordinarie 
försäkring.
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Thermias produkter säljs enbart genom 

certifierade återförsäljare. Christer Olsson på 

B.R.A Berghogens Rör är en av dem.

Strax utanför Uddevalla finns 
Thermiaåterförsäljaren Christer 
Olsson på B.R.A Berghogens Rör. 
Redan när vi närmar oss syns 
det vem företaget representerar. 
Skyltar och flaggor med Thermias 
varumärke pryder infarten.

Christer tog över företaget som en av 
två delägare under 1967.
– I dag är vi elva medarbetare, varav 
fem är delägare, och vi omsätter 30 
miljoner kronor om året. Vi och våra 
kunder mår bra och samarbetet med 
Thermia är utmärkt. Det är mer än 30  
år sedan som vi satte in den första 
värmepumpen från Thermia och på den 
resan har vi fortsatt, framhåller en 
belåten Christer Olsson.
 
Respekt för kunden
Christer har levt efter mottot att alltid 
visa respekt för kunden. Att snabbt 
återkomma med besked vid förfråg-
ningar har visat sig vara en viktig och 
uppskattad del av detta synsätt. 
– Det kan tyckas självklart att  reagera 
snabbt när blivande kunder visar 

branschen som inte verkar ha ork att 
följa upp, säger Christer.

 Uppföljning är viktig
– En kund måste få känna sig betydelse-
full, annars har vi misslyckats i våra 
ansträngningar att sälja och ge service, 
menar Christer.
 
En vanlig arbetsdag börjar med en 
genomgång av de offerter som skickats 
ut. Christer ringer upp kunder, både  
de som står i begrepp att investera i  
en värmepump och de som nyligen 
installerat en. 
– Uppföljning är viktigt för att visa att 
man bryr sig om och lyssnar till hur 
kunderna trivs med sitt nya energi-
system. Som återförsäljare hos Thermia 
har man bara en sak i huvudet. Nöjda 
kunder.
 
På eftermiddagen och kvällen besöker 
Christer kunder i deras bostäder, för 
samtal kring rätt energisystem.
 
Kundens tankar på värmepumpar 
föds ofta när de ser el- eller 
oljeräkningen

när det är dags för villaägarna att fylla 
på oljepannan. 
– När man står där med vetskapen om 
att få en oljeräkning på kanske 
 25 000–30 000 kronor, ligger det nära 

till hands att fundera på alternativa 
energilösningar. Att då, en gång för 
alla, ta en investering på drygt 100 000 
kronor kan kännas som en befrielse.

Vilja, kunskap och kraft
– Resultatet av mina möten är viktigt. 
Det gäller att vara på alerten. Det 
värderas högt bland kunderna. Thermia 

-
terna och har ett stort kunnande, som 
med-verkar till en positiv utveckling.

B.R.A Berghogens Rör har ett gott 
rykte i trakterna runt Uddevalla. Ett 
anseende som tar lång tid att bygga  
upp och är viktigt att vårda. Christer 
påminner hela tiden om att det är  
kunderna – och inga andra – som  
ska sätta betyg på honom och hans 
kollegor.        

Som återförsäljare hos Thermia 
har man bara en sak i huvudet:
Nöjda kunder.

Våra återförsäljare 
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Valde bergvärme framför pellets

Paret Berglund-Westergren

Det ska inte kosta 30 000 kronor 
per år för att värma upp en villa 
på 130 m2. Det var åtminstone 
vad paret Berglund-Westergren 
kom fram till när de började se 
sig om efter nya alternativ. Till slut 
stod valet mellan bergvärme och 
pellets.

Värmepumpsalternativet verkade 
bekvämare och pellets kändes för 
”meckigt”. Vårt hus är ganska dåligt 
isolerat och vi ville använda så lite el 
som möjligt, berättar Lennart. Därför 
var det naturligt att välja en större 
bergvärmepump samt att borra djupare 
än normalt, för att kompensera och 
vara på den säkra sidan.

Efter åren med värmepumpen är paret 
mer än nöjda. Snittförbrukningen har 
legat på 6 500 kWh, vilket är en rejäl 

sänkning av kostnaderna. Men varför 

leverera lösningen?

återförsäljare. Thermia gav inte bara ett 
bra pris, de gjorde framför allt bäst 

företroende för dem, helt enkelt.

Beslutet att byta uppvärmningskälla 
fattades hastigt under en kall och snöig 
vintermånad. Oljan i tanken var på väg 
att ta slut, och det bestämdes att det var 
nu bytet skulle ske. Redan från början 
blev det tydligt att de hade fått rätt 
intryck av återförsäljaren. Och den goda 
kontakten har fortsatt fram till i dag.

– Innan värmepumpen var levererad 
såg återförsäljaren till att vi hade nog 
med olja för att klara oss fram till 
installationen. Själva installationen 

gick friktionsfritt och tack vare snön 
och den frusna marken blev det inte 
några avtryck i trädgården efter 
maskinerna. Vi är verkligen tacksamma 
över deras servicenivå. 

I dag har vi högre värme i hela huset. 
Det har gett en mycket bättre komfort 
men trots det har vi avsevärt lägre 
kostnader. Allt har bara tickat och gått, 
ingen skötsel. Det enda vi har behövt 
tänka på är vilken värmekurva vi skall 
välja för att det ska passa vårt hus.

Villa: Trähus från 1920-talet

Boyta: 130 m2

Ort: Huddinge

Personer i hushållet: Två vuxna

Värmepump installerad: 2006

Typ av värmepump: Diplomat Duo

Tidigare uppvärmning: Oljepanna, 2,8 kubik/år, ca 

30 000 kr/år

Referenser 
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Paret Berglund-Westergren 

tog in offerter från ett flertal 

återförsäljare. 

– Thermia gav inte bara ett 

bra pris, de gjorde framför 

allt bäst och kunnigast in-

tryck på oss. Vi fick företro-

ende för dem helt enkelt, 

säger Lennart Berglund.

Referenser
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Familjen Wigren-Jakobsson
Villa: Enplanshus med inredd källare, byggår 1969

Boyta: 127 m2 plus 153 m2 biyta

Ort: Örebro

Personer i hushållet: Två vuxna, fyra tonåringar och 

en tolvåring

Värmepump installerad: Mars 2009

Typ av värmepump: Diplomat Optimum G2

Tidigare uppvärmning: Vattenburen el,  

drygt 50 000 kr/år

Nu räcker varmvattnet till hela familjen

Skyhöga elräkningar och ständiga 
problem med brist på varmvatten 
var huvudorsaken till att familjen 
Wigren Jakobsson bytte till berg-
värme. Varmvattentillgången är ju 
en viktig del i att få ihop vardags-
logistiken för en stor familj. Och i 
Diplomat Optimum G2 har de fått 
en av marknadens absolut effek-
tivaste lösningar för att få mycket 
och varmt vatten. Samtidigt ger 
det en rejäl sänkning av uppvärm-
ningskostnaden.

– Förut var det max två av oss som 

skulle fyllas på. Och när elräkningen 
trots det är så dyr – ja, då är det inte 
kul, minns Helena Wigren.

I dag är situationen en helt annan. Trots 
tonåringar med mycket träningar, är 
bristen på varmvatten ett minne blott. 
Samtidigt räknar familjen med en be-
sparing på drygt 30 000 kronor per år.

Från början tog familjen kontakt med 

på Thermia tog det knappt tre veckor 
innan allt var installerat och klart.

– Alla gjorde likvärdiga besparings-
kalkyler, men Thermia gav oss bäst 
pris. Dessutom var de duktigast på att 
svara på våra frågor. När vi bestämde 
oss gick allt fort och smidigt, vi visste 
hela tiden när de skulle komma och allt 
följde tidsschemat. Vi är oerhört nöjda, 
och ser fram emot en lång relation med 
vår värmepump.

Referenser 
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Familjen Wigren- 

Jakobsson räknar nu 

med en årlig besparing 

på 30 000 kronor och 

varmvatten som räcker 

till alla.

Referenser
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Paret Walfridson
Villa: 1,5 plan, byggår 1961

Boyta: 90 m2 i bottenplanet

Ort: Virserum

Personer i hushållet: Två

Värmepump installerad: November 2008

Typ av värmepump: Atria

Tidigare uppvärmning: Kombipanna med  

eluppvärmd, vattenburen värme, 28 000 kWh/år

Luftvärme blev den bekväma lösningen

Den gamla kombipannan började 
sjunga på sista versen. Det var 
dags att se över uppvärmningen, 
och samtidigt kanske hitta ett 
mer ekonomiskt alternativ. Tack 
vare Thermia-återförsäljaren fick 
pensionärsparet Walfridson den 
hjälp de behövde för en smidig 
övergång till luft/vattenvärme.

 
 
 
 

 – Efter 26 år med kombipannan var 
det inte ens ett alternativ att skaffa ett 
frånluftsaggregat för att minska kost-
naderna. Och 28 000 kWh/år kändes 
mycket för vårt hushåll, vi ville hitta 
något som verkligen skulle göra skill-
nad, berättar Nils-Rune Walfridson.

Paret är ett tydligt exempel på att det 
aldrig är för sent att bli mer medveten. 
Båda har passerat 80 år, så att göra  
vardagen smidigare stod högt på  
önskelistan. Och eftersom de ville 
slippa borra valdes just luft/vatten-
värme framför bergvärme.

Särskilt nöjda är de över att installatio-
nen gick så friktionsfritt. På mindre än 
en dag monterades den gamla pannan 
ner och värmepumpen var startklar 
lagom till kvällen. 

precis vad de höll på med. De var till 
och med försiktiga med vårt nymålade 
pannrum, när de gick fanns det bara lite 
att städa upp. Det kunde inte ha gått 
smidigare, menar Nils-Rune.

Referenser 
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Det är aldrig för sent att bli 

medveten. Paret Walfridson 

är båda över 80 år, men har 

trots det nyligen investerat i en 

luft/vattenvärmepump för att 

sänka kostnaderna.

Referenser
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Bekymmersfri värme  
i mer än 30 år

Familjen Dahlman
Villa: Tvåvåningshus timmer, byggår runt 1850

Boyta: 210 m2

Ort: Sörbärge, Timrå

Personer i hushållet: Två (plus två utflugna barn, 

som växte upp i huset)

Värmepump installerad: 1978

Typ av värmepump: Markvärme

Tidigare uppvärmning: Ved-, kakelugnar

Hur lång tid kan du förvänta dig 
att värmepumpen ska fungera? 
Den 11 november 1978 installera-
de Hans Dahlman sin värmepump 
i familjens nya hem, en stockvilla 
från 1850-talet. Och under drygt 
30 år behövde han inte reparera 
den eller använda elpatronen ens 
under de kallaste nätterna, trots 
att de bor i Norrland.

Alldeles vid Indalsälven i Timrå ligger 
Flottningsföreningens gamla hus, en 
mer än 200 m2 stor fastighet som i dag 
tjänar som bostad åt familjen Dahlman. 
På grund av husets ålder krävdes ett 

uppvärmningskällan var en av de allra 
viktigaste punkterna att förbättra. Och 
på 70-talet var det inte alls lika själv-
klart som i dag att välja en värmepump.

– De så kallade experterna var över-
tygade om att vi skulle frysa ihjäl om 
vi satsade på en värmepump, berättar 
Hans, men jag hade läst en annons 
om värmepumpar och började forska 
i ämnet. Efter ett tag föll valet på en 
av Thermias modeller, ett val vi aldrig 
kommer ångra.

Valet av energikälla har gjort att natu-
ren sluppit utsläpp av bland annat mer 
än 150 ton koldioxid (jämfört med ved-
spisen och kakelugnarna som tidigare 
fanns i huset).

– På den tiden lovade Thermias an-
nonser att vi skulle spara 50 procent 
på uppvärmningskostnaden. I dag 
ligger vår totala årsförbrukning av el 
på 16 000 KWh, mot 35 000 KWh 
som motsvarande hus har under våra 
förutsättningar. Och då ingår även 
hushållselen, inte bara uppvärmningen 

och varmvattnet! Så visst har vi sparat 
enormt mycket under årens lopp, för-
modligen mycket mer än 50 procent.

Hans Dahlman valde markvärme och 
skötte själv en stor del av arbetet med 
att gräva ner 600 meter slang på en 
meters djup. Han byggde även en 
friggebod åt värmepumpen, eftersom 
värmepumpar väsnades mycket mer på 
den tiden. Resten av installationen sköt-
tes av Thermia. 

Efter 33 år lade tillslut trotjänaren av, 
och idag är en ny värmepump instal-
lerad.
 
I över 30 år fungerade allt felfritt,  
så vad skulle vi kunna klaga på?  
Jag kommer aldrig byta värmekälla, 
avslutar Hans.

Referenser 
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Berättelsen om Thermia börjar i 
Arvika år 1889 med tillverkningen 
av köksspisar. Genom åren har det 
skett en spännande utveckling och 
Thermia är idag ett av Europas 
ledande värmepumpsföretag  
med ett framgångsrikt och hög-
teknologiskt produktsortiment. 

Innovation som drivkraft
Thermias historia börjar med innova-
tören Per Andersson. Endast tio år 
gammal inledde han sin karriär som 
smedlärling för att en tid senare starta 
sin egen tillverkning av köksspisar. 
Drivkraften i hans verksamhet var att 
hela tiden utveckla bättre produkter. 
Spisarna skulle göras mer effektiva, 
de skulle vara enklare att använda och 
kräva mindre bränsle. När en modell 

väl var klar, så startades direkt arbetet 
med att ta fram en ännu bättre. 

 
Sortimentet breddades efter hand med 
vedpannor, kokspannor, varmvatten-
beredare, radiatorer och en rad andra 
produkter ämnade för uppvärmning. 
Hela tiden med samma grundtanke; att 
ha marknadens bästa produkter, eller 
som Per Andersson själv uttryckte det:  
”... de fabrikat man släpper ut måste 

Thermia – från köksspisar till  
högteknologiska värmepumpar

Vår historia och tradition
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Vår historia och tradition

vara, inte bara de bästa i sin tid, utan 
före sin tid, över sin tid.” Än idag, 
långt efter Per Anderssons bortgång 
(1942), lever denna grundtanke kvar i 
företaget.

Pionjärer inom  
värmepumpsbranschen 

upp ögonen för värmepumpstekniken. 
Och 1973 tillverkade Thermia världens 

första värmepump med inbyggd varm-
vattenberedare (några av de första  

drift runtom i landet). Allt sedan dess 
har Thermia fortsatt ta fram nya lösning-
ar i jakten på att hela tiden skapa bättre 
och effektivare värmepumpar som ger 
ett behagligare liv i tusentals och åter 
tusentals hushåll runt om i Europa.
 
 

Thermia och Danfoss 
Idag ägs Thermia av Danfoss, ett 
danskt familjeföretag med över 20 000 
anställda och verksamhet över hela 
världen. Thermia är kärnan i Danfoss 
affärsenhet för värmepumpar, med 
fabrik och forskningscentrum i Arvika 
i Värmland. Här i de djupa skogarna 
pågår ett ständigt arbete med att skapa 
framtidens energilösningar åt hela 
världen.
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De fabrikat man släpper ut måste vara, 
inte bara de bästa i sin tid, utan före  
sin tid, över sin tid.
Per Andersson (1861–1942), Thermias grundare.

Arvika
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Ett av Europas främsta  
forsknings- och utvecklingscentrum

2007 invigdes vårt globala forsk-
nings- och utvecklingscenter, en 
fristående byggnad på cirka 3 000 
kvadratmeter, intill vår fabrik i 
Arvika. Här arbetar ett 40-tal 
utvecklare uteslutande med att 
skapa framtidens högteknologiska 
och energieffektiva lösningar.

som kan anpassas efter allt från tropiskt 
till arktiskt klimat, vilket krävs när 
ambitionen är att utveckla de värme-
pumpar som ska kunna tillgodose hela 
världens behov.
 
En viktig del när det nya forsknings- 
och utvecklingscentret byggdes var att 
få tillgång till ett toppmodernt klimat-
rum, för att kunna testa våra värme-
pumpar i alla typer av klimat.  
Vi skickade ut en förfrågan till de 
största tillverkarna på världsmarkna-
den för den här typen av utrustning. 

Till slut visade det sig att endast två 
leverantörer trodde sig kunna bygga ett 
klimatrum enligt våra önskemål – en 
från Sverige och en från Tyskland.
 
Diskussionerna fortsatte med de båda 
leverantörerna, men när det blev dags 
att få in offerter från dem så hoppade 
båda av. De förklarade att den typ av 
klimatrum som vi ville ha, det skulle 
inte gå att bygga. Då byggde vi det 
själva istället.
 
– Det var en skön känsla när vi provade 
rummet för första gången, och vi insåg 
att alla våra beräkningar stämde. Och 
att utrustningen fungerade precis som 
vi ville, minns Marie Johansson, då-
varande laboratoriechef på Thermia.
 
I dag är klimatrummet till ovärderlig 
hjälp när det gäller att få våra värme-
pumpar att fungera perfekt i alla  
tänkbara typer av klimat. Det enda i  
sitt slag i världen, så vitt vi vet.

Vår historia och tradition

På Thermias forsknings- 
och utvecklingscentrum 
finns:

klimatrum

 
mätning av ljudnivå (dB) 
under mjuka förhållanden 
(ljudet absorberas av om-
givningen)

 
mätning av ljudnivå (dB) 
under hårda förhållanden 
(ljudet studsar mot om-
givningen)

av värmepumpsteknologi

 
för utveckling av mekanik 
och elektronik
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1973
Sveriges första värmepump med 
inbyggd varmvattenberedare 
utvecklas av Thermia. 

1980
Revolutionerande värmeväxlar-
utveckling med kraftigt ökad 
värmeöverföring och minskad 
mängd köldmedium. Det sist- 
nämnda en fördel ur miljösynpunkt. 
Projektets resultat presenteras och 
en av de ledande personerna 
bakom innovationen är Thermias 
dåvarande utvecklingschef 
professor Erik Granryd.

1977
Storsatsning på ett riks-
täckande återförsäljarnät 
inleds. Detta år rekryteras 14 
stycken återförsäljare.

Thermiaskolans utbildning 
för återförsäljare startas. 
Ingen får bli återförsäljare hos 
oss utan att först erhålla doku-
menterad produktkunskap. Allt 
för din trygghet som köpare.

2002
Den första värme-
pumpsanpassade 
scrollkompressorn, 
vilken ger avsevärt  
högre årsverknings-
grad, introduceras av 
Thermia.

2004
TWS-tekniken som ger den 
första värmepumpsanpassade 
varmvattenberedaren med 
marknadens bästa varmvatten-
produktion presenteras av Thermia. 
Tekniken bygger på en mer 
ekonomisk vattenuppvärmning 
genom skiktning.

1993
Den första värmepumpen 
med alla enheter samlade i 
en gemensam modul presenteras 
av Thermia. Värme, varmvatten, 
elpatron och reglerdator ryms i 
en praktisk och utrymmes- 
sparande ”enhet” som endast 
upptar 60x60 cm golvyta.

1994
Scrollkompressor med hög verkningsgrad,  
stor tillförlitlighet och låg ljudnivå lanseras av Thermia.

2005
Luftvärmepumpen Thermia Atria 
lanseras. Den första luftvärmepum-
pen som kunde utvinna energi ur luften 
ända ned till -20°C konstruerades av 
Thermia. Under våren kom denna 
banbrytande teknik som gjorde luft- 
värme till ett bra alternativ.

Den första bergvärmepumpen 
med varvtalsstyrning som sekund 
för sekund anpassar driften efter 
rådande värmebehov. Thermia 
Diplomat Optimum introducerades 
under hösten.

2000
Styrning/övervakning 
av värmepumpen på 
distans möjliggörs. 
Grunden är därmed 
lagd för den internet-
tjänst som i dag heter 
Thermia Online.

1984
Reglerdator för  
helautomatisk styrning  
av värmepump, varmvatten 
och tillsatsvärme introduceras 
i Thermiasortimentet.

Pionjärer inom utvecklingen  
av värmepumpar
Sveriges första värmepump med inbyggd varmvattenbe-
redare såg dagens ljus 1973. Och den utvecklades av oss 
på Thermia. Sedan dess har tusentals och åter tusentals 
värmepumpar levererats till nöjda kunder i och utanför 

-
pumpshistoria, från utvecklingen av den allra första 

värmepumpen till 2000-talets lansering av revolutionerande 
lösningar, exempelvis Thermia Diplomat Optimum G3 
och Thermia Atec. Genom en historisk återblick kan du 
se hur vi de senaste fyra decennierna har varit pionjärer 
inom den tekniska utvecklingen av värmepumpar. 
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2007
Heat Pumps R&D Center invigs i 
Arvika av prins Carl Philip. Här utvecklas 
värmepumpar som passar allt från tropiskt 
till arktiskt klimat, vilket gör att Thermia ska 
kunna tillgodose hela världens behov.

Thermiamuseet i Arvika invigs  
I samma lokaler som Thermia huse rade 
1923–1968 samsas pannor, spisar och 
vedeldade varmvattenberedare från förra 
seklet med dagens moderna värmepumpar.

2008
Thermia revolutionerar värmepumps-
marknaden ännu en gång  
– nu med Thermia Diplomat Optimum 
G2 med HGW-teknik. Den nya teknologin 
för varmvattenberedning löser en hittills 
omöjlig ekvation; under den del av året 
huset värms upp, produceras mycket mer 
och varmare varmvatten än med någon 
annan värmepump på marknaden. Men 
energiåtgången är mindre.

2012
Thermia Diplomat Optimum G3
Uppföljaren till den tidigare storsäljaren G2 lanseras.  
Ny teknik i kylkretsen ger tillsammans med en rad andra 
tekniska lösningar ger en årsverkningsgrad i särklass.

Thermia Online
Med tillbehöret Thermia Online kan värmepumpen styras 
på distans med valfri smartphone, dator och surfplatta. 
Systemet fungerar för både Iphone och Android.
 

2011
Thermia Atec lanseras, och sätter med ens en ny standard för 
luft/vattenvärmepumpar. Med en överlägsen årsverkningsgrad ger 
den maximal energibesparing!

Thermia Link – nyheten som tar in värmepumpen  
i vardagsrummet.
En trådlös revolution. Med kontrollenheten, som kan placeras var 
som helst i huset, styrs temperaturen i husets alla rum.  
Thermia Link optimerar ständigt värmepumpens drift – vilket 
minimerar energiförbrukningen.
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Thermiafabriken på 40-talet tillsammans med 

”ursprungssymbolen” som är grunden till dagens 

Thermia-symbol där det blå står för ”stålets styrka” 

och det röda för ”kopparns renhet”.

Följ med på en historisk resa till-
baka i tiden – i samma lokaler som 
Thermias verksamhet en gång 
startade huserar nu Thermiamuseet. 
Här finns produkter från olika tids-
epoker, allt från de första kokspis-
arna från slutet av 1800-talet till 
dagens moderna värmepumpar.

Thermiamuseet bjuder på en intressant 
resa i svensk industrihistoria. Här finns 
produkter och uppfinningar samlade 
från Thermias mångåriga och innovativa 
historia som tar sin början vid grundaren 
Per Andersson och hans första vedspis 
från 1889. Här finns allt från vackra 
1920-talsspisar med slingrande ornament 
till vedeldade varmvattenberedare och 

olika typer av tidiga värmepumpar. 
Museet invigdes år 2007 och besöktes 
då av Prins Carl Philip, som fick sig en 
guidad tur genom den svenska uppvärm-
ningshistorien. 

Tre museer i ett
Under samma tak som Thermiamuseet 
finns även Arvika Fordonsmuseum och 
MC-veteranerna. Ta en tur bland lyxbilar, 
hästdragna vagnar, slädar, mopeder, 
modellbilar, gamla tävlingscyklar och 
mycket mera.

Lokalerna är handikappvänliga och här 
finns även ett café att besöka. Varmt 
välkommen på en nostalgitripp om du har 
vägarna förbi Arvika!

Thermiamuseet  
– en värmande historia

Thermiamuseet, Thermiavägen 2, Arvika 

För vägbeskrivning och öppettider ring 0570-803 90
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Ordlista och förklaringar

Ordlista, förklaringar och nyttig kunskap

B
Brinevätska
Brinevätskan (kollektorvätskan) består av en 
blandning av vatten och etanol eller etylen-
glykol. Etanolen/etylenglykolen utgör ca 1/3 
av den totala vätskevolymen och förhindrar 
att brinevätskan fryser. 

C
COP (Coefficient Of Performance)
Ett mått på värmepumpens effektivitet,  
kallas även verkningsgrad. Anger förhållan-
det mellan avgiven och tillförd energi.

D
Driftfall
En ögonblicksbild av hur värmepumpen 
arbetar där alla driftsparametrar är givna.

E
Effektbehov
Det antal kilowatt – kW – som behövs för att 
värma ett hus (och producera varmvatten till 
det) årets kallaste dag.

Energibehov
Det antal kilowattimmar – kWh – som går 
åt för att förse ditt hus med värme och 
varmvatten under ett år. Till detta tillkommer 
hushållsel, det vill säga glödlampor, spis, 
ugn, tvättmaskin, diskmaskin, dator, TV, 
bastu med mera.

Effektvakt
Utrustning som övervakar och styr totala 
strömförbrukningen i ett hus för att förhindra 
att säkringarna går.

Elpatron
Förenklat uttryckt en elektrisk doppvärmare 
vars metallslingor värmer upp pannvattnet.

Energimyndigheten 
Statlig myndighet som arbetar för en effektiv 
och hållbar energianvändning och en kostnads-
effektiv svensk energi-försörjning.

F
Fläktkonvektor
Kallas även fläktelement. Radiator/element 
med inbyggd fläkt – kan avge både värme 
och kyla.

Frånluftsmodul
Enhet som kopplas samman med värmepum-
pen; återvinner värme från husets frånluft 
och ökar värmepumpens effektivitet.

Frånluftsvärmepump
En frånluftsvärmepump återvinner energi ur 
husets ventilationsluft och återför den till 
värmesystemet. Upp-giften för frånluftsvär-
mepumpen är att ta tillvara husets förbru-
kade luft. Den kan göra besparingsinsatser, 
men är inte någon huvudförsörjare av värme 
och varmvatten.

H
HGW (Hot Gas Water heater)
HGW är en unik, patentsökt metod för varm-
vattenberedning utvecklad av Thermia. Den 
ger högre årsverkningsgrad i kombination 
med oöverträffad varmvattenkomfort. HGW-
tekniken lanseras med Thermia Diplomat  
Optimum G3 .

K
Kollektorslinga
Slingan som används för att hämta energi från 
omgivningen. Till exempel berg, mark eller sjö.

Kompressor
En kompressor är en maskin som komprime-
rar exempelvis luft. I värmepumpen används 
den till att öka trycket på det gasformiga 
köldmediet, som då värms upp.

Kondensering 
Se reglerutrustning.

Kretsloppsprincipen
Det som utvinns ur naturen ska på ett uthål-
ligt sätt kunna användas, återanvändas, 
återvinnas eller slutligt omhändertas med 
minsta möjliga resursförbrukning och med 
minimal påverkan på naturen.

Köldmedium 
Det ämne som används för att transportera 
värme från den kalla sidan av värmepumpen 
till den varma. I värmepumpar används nu för 
tiden köldmedier som inte bryter ned ozon.

L
Link 
Tillbehöret Thermia Link gör det möjligt att via 

en trådlös kommunikationsenhet styra hela 

husets värmesystem. 

 

Luft/luftvärmepump 

En luft/luftvärmepump utvinner energi från 
utomhusluften för att sedan direkt sprida den 
inomhus med hjälp av en fläkt. Ingen huvud-
försörjare av energi och kan ej producera 
varmvatten.
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Luft/vattenvärmepump 
En luft/vattenvärmepump tar tillvara energin i 
utomhusluften för att sedan överföra värmen 
inomhus genom vattenburna element eller 
vattenburen golvvärme.

O
Online
Tillbehöret Thermia Online gör det möjligt att 
styra och övervaka värmepumpsystemet på 
distans via mobil, dator och surfplatta. 

R
Radiatorer
Element som ger ifrån sig värme.

Reglerutrustning 
Reglerutrustningens roll är att styra ett vär-
mepumpssystem mot bästa möjliga drifteko-
nomi och inomhusklimat. Ett reglersystem 
med flytande kondensering ser till att det inte 
produceras mer värme än vad som behövs 
för att hålla den önskade inomhustempe-
raturen. Värmetillförseln regleras nämligen 
redan vid källan i stället för vid radiatorerna 
(elementens termostater).
Ett system med fast kondensering gör att 
värmepumpen alltid går med maximal tem-
peratur och följaktligen producerar värme i 
onödan.

S
Scrollkompressor 
Scroll är det amerikanska ordet för spiral. 
Den ersätter en konventionell kompressors 
kolv med en spiralformad kanal mellan två 
metallhalvor. Spiralens roll att komprimera 
köldmediegasen på ett effektivt sätt. Ju mer 

verkningsfull kompressionen blir desto effek-
tivare blir värmepumpen. En scrollkompres-
sor har endast ett fåtal rörliga delar vilket 
ger stora fördelar när det gäller effektivitet, 
ljudnivå och hållbarhet.

Solenergi 
Energi som sänds ut från solen i form av 
strålning. Exempel på tekniker för att ta 
tillvara denna energi är värmepumpar och 
solfångare.

T
Tappvarmvatten 
Varmvatten som används för till exempel 
dusch, tvätt och hushåll.

TWS (Tap Water Stratificator) 
En av Thermia utvecklad och patenterad  
teknik som innebär att varmvattnet i bereda-
ren skiktas så att värmen kan tas till vara på 
effektivast möjliga sätt.
Ordet stratificator betyder ungefär indelning i 
skikt. Uppvärmningen av vattnet i beredaren 
riktas så att en zon – det översta skiktet – 
blir varmare än de övriga. Det är från denna 
zon varmvattnet lämnar beredaren. Skulle 
samma energimängd fördelas på hela vatten-
volymen skulle den bara bli ljummen.

V
Varvtalsstyrd cirkulationspump 
För att en värmepump ska göra en så 
bra prestation som möjligt krävs optimala 
förutsättningar både i värmesystemet och 
köldbäraren. Temperaturen mellan fram-
ledningsvatten och returvatten ska vara 
konstant inom intervallet 7–10°C. För köld-
bäraren gäller en differens på 3°C mellan 

in- och utledning. Annars försämras både 
verkningsgrad och kostnadsbesparingar.
Genom att varvtalsstyra cirkulationspumpen 
kan dessa ideallägen behållas. Reglerutrust-
ningen känner av om balansen håller på att 
rubbas. Vid behov ökas eller minskas farten 
på cirkulationspumparna.

Värmeväxlare 
Anordning i vilken redan uppvärmd gas eller 
vätska hjälper till att värma upp ny gas eller 
vätska. Rollen för en värmeväxlare är med 
andra ord att föra över värme.

Vätska/vattenvärmepump 
En vätska/vattenvärmepump hämtar energin 
utomhus med hjälp av en vätskeslinga (berg-, 
mark- och sjövärmepump). Inomhus sprider 
den värmen genom vattenburna element  
eller vattenburen golvvärme.

Å
Årsverkningsgrad 
Det genomsnittliga förhållandet mellan ut-
nyttjad och tillförd energi under en jämförel-
seperiod av ett år. (Jämför begreppet COP.) 
Årsverkningsgraden berör både värme och 
varmvatten och är unik för varje installation 
(måste räknas fram i varje enskilt fall).
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Vanliga frågor och svar

1  Tar värmen slut om även  
 grannarna borrat?

Nej, den värme som värmepumpen 
utnyttjar är solenergi som är förnyelse-
bar. Dock bör ett avstånd på minst 20 
meter finnas mellan grannars borrhål.

2  Behöver jag anmäla  
 till kommunen att jag  
 skaffar värmepump?

Ja, för berg-, mark- och sjövärme. När 
det gäller luftvärme bör man kolla vad 
som gäller i sin kommun.

3  Vad kostar en installation  
 av värmepump?

Det går inte att ge ett generellt svar på 
detta. Ett grovt riktmärke skulle kunna 
vara mellan 100 000–150 000 kronor, 
men kan lika gärna hamna både över 
och under denna summa beroende på 
husets förutsättningar och ägarens öns-
kemål. En återförsäljare kan efter ett 
kostnadsfritt hembesök göra en exakt 
kostnadsberäkning åt dig.

4  Kan jag ha  
 sjövärme om jag har  
 långgrund strand?

Ja, det är dock viktigt att slangen är 
nedgrävd i sjöbotten om det är grunt, 
så den inte bäddas in i isen om det 
bottenfryser.

5  Kan ankring förstöra slingan?

Om slingan läggs där mycket båttrafik 
passerar är det viktigt att området 
märks med bojar.

6  Hur långt från huset kan  
 utedelen stå?

Mellan värmepump och utedel kan det 
vara upp till 30 meter (rörvägen).

7  Ska utedelen stå i något  
 speciellt väderstreck?

Nej, placera utedelen där den är minst i 
vägen för andra aktiviteter.

8  Om jag vill behålla kamin,  
 kakelugn etc., gör det att min  
 värmepump drar mindre el?

Att elda ger naturligtvis ett värmetill-
skott till huset vilket gör att värmepum-
pen drar mindre energi, förutsatt att 
värmepumpens reglerutrustning är rätt 
inställd och justerad därefter.

9  Om jag väljer markvärme  
 – kan gräsmattan och  
 blommorna dö?

Enligt tester genomförda av Lantbruks-
universitetet finns ingen risk för våra 
vanligaste växter. Det har till och med 
konstaterats att gräsmattan kan växa 
bättre speciellt under torra somrar.

10  Hur länge ”håller”  
 berg/mark/sjöslingan?

I praktiken hur länge som helst om 
ingen mekanisk åverkan sker.

11  Går det att ansluta solpanel,   
 hur bra är det?

Naturligtvis går det, och här finns 
många olika alternativ; allt från enkla till 
mer komplicerade lösningar, vilka alla 
ger ett tillskott av energi. Prata med din 
återförsäljare.

12  Hur stor risk är det att värme-  
 pumpen går sönder så jag får  
 kallt i huset?

Då värmepumpen är utrustad med 
elpatron som automatiskt inkopplas 
om något skulle hända, behöver man 
inte oroa sig för detta. Statistik från 
försäkringsbolagen visar dessutom att 
Thermia ligger klart under branschens 
medelvärde för skadeanmälningar.

13  Hur mycket måste jag styra   
 (ställa in värden) på värme- 
 pumpen under normal drift?

Efter att injustering vid installation 
gjorts behöver inga inställningar göras.

14  Behöver man byta vätskor 
 i slangarna?

Nej, det behövs inte.

Ordlista, förklaringar och nyttig kunskap
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15  Kan jag få fuktproblem när  
 jag slutar elda i skorstenen?

Det finns två sätt att slippa fukt i skor-
stenen när man slutar elda i den; det 
ena är att man tätar skorstenen i top-
pen och det andra är att man låter den 
vara helt öppen så att det skapas ett 
drag genom den. Man ska alltså aldrig 
välja att bara täta skorstenen i botten, 
eftersom det då kommer in regnvatten 
som inte försvinner. 

16  Kan jag få fuktproblem på   
 vinden när jag slutar elda  
 i murstocken?

En kall murstock kan i vissa hus med 
självdrag leda till att ett undertryck 
bildas på vinden, vilket i sin tur kan inne-
bära att fuktig luft tränger in där. Om 
så är fallet är lätt att kontrollera med 
en hygrometer som placeras på vinden 
(apparaten kostar ett par hundralappar). 
Den här typen av fuktproblem är dock 
ovanliga men enkla att åtgärda, t.ex. 
med en fläkt längst upp i frånluftskana-
len eller med en vindsavfuktare.

17  Kan jag få fuktproblem  
 i källaren när jag slutar  
 elda i pannan?

När det gäller eventuell fukt i källaren, 
är det bara att ställa in reglerdatorn på 
värmepumpen så att den ger en liten 

Ordlista, förklaringar och nyttig kunskap

mängd värme till källaren även under 
sommaren – det håller fukten borta.  
I mer komplicerade fall kan man kom-
plettera med en fläktkonvektor som 
sprider värmen i källaren samtidigt 
som den skapar rörelse i luften tack 
vare den inbyggda fläkten. 

18  Hur mycket kostar det att  
 konvertera från direktverkande  
 el till vattenburet värmesystem?

Det kostar mellan 5000-9000 per radia-
tor beroende på husets förutsättningar.

19  Vad är det för skillnad  
 mellan Thermia Link och  
 Thermia Online?  

Med Online kan du styra värmepumpen 
på distans med valfri smartphone, 
dator och surfplatta. Med Link styr du 
temperaturen i husets alla rum via en 
trådlös kontrollenhet som placeras på 
valfri plats i huset.
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TWS – uppvärmnings-
slinga för varmvatten

Tappvarmvattnet värms upp snabbare och 
räcker längre vid långa urtappningar.

Vattnet värms med en slinga – typ vattenkokare – och 
skiktas upp i beredaren vilket gör att den aldrig värmer 
vatten i onödan.

HGW – vatten- 
uppvärmning

Varmvatten på köpet, bättre årsverknings-
grad och mer varmvatten vid långa urtapp-
ningar. Billigare uppvärmning och bättre för 
miljön.

Producerar extra mycket tappvarmvatten i samband med 
den normala husuppvärmningen.

Intelligent reglerteknik Snabbare och jämnare reglering – bättre 
årsverkningsgrad. Billigare uppvärmning och 
bättre för miljön. Enkelt och underhållsfritt 
handhavande.

Ett intelligent reglersystem som styr och samordnar de 
olika delarna i värmesystemet.

Scrollkompressor Längre hållbarhet och bättre effekt över hela 
året. Låg ljudnivå.

Speciellt framtagen och anpassad för värmepumpsdrift.

Optimumteknik Förbättrar årsverkningsgraden genom att 
hela tiden låta värmepumpen jobba under 
ideala förhållanden. Billigare uppvärmning 
och bättre för mijön.

Varvtalsstyrda cirkulationspumpar ser till att temperatur-
differenserna på ingående och utgående vätskor är perfekta 
för högsta möjliga effektivitet.

Kylfunktion Värmepumpen gör billig svalka i huset under 
den varmare delen av året.

Värmepumpen används för att producera kyla som sedan 
distribueras ut i huset (viss komplettering av värmesystemet 
kan behövas). Tillval Tillval Tillval

Link Via den trådlösa kontrollpanelen kan du styra 
och schemalägga temperaturen i husets 
alla rum, samtidigt som energiförbrukningen 
minimeras.

Vid trådlös kommunikation pratar de olika delarna i värme-
systemet med varandra. På så sätt kan alla delar styras 
via en central placerad kontrollpanel och värmpumpen 
optimeras ytterligare.

Tillval Tillval Tillval

Online Du kan styra och övervaka din värmepump 
på distans via mobil eller dator.

Din värmepump är alltid uppkopplad till nätet. Uppkoppling 
via ditt befintliga bredband eller via 3G/4G-modem om fast 
internetanslutning saknas. Tillval Tillval Tillval

Berg-, mark- och sjövärmepumpar
Vätska/vatten*

Ordlista, förklaringar och nyttig kunskap

* Se förklaring sidan 9.
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TWS – uppvärmnings-
slinga för varmvatten

Tappvarmvattnet värms upp snabbare och 
räcker längre vid långa urtappningar.

Vattnet värms med en slinga – typ vattenkokare – och skiktas 
upp i beredaren vilket gör att den aldrig värmer vatten i onödan.

**

Utomhusplacering Att placera värmepumpen utomhus ger i många 
fall en smidigare installation samt en lägre 
investeringskostnad.

Värmepumpen placeras utomhus, förutom kontrollpanelen  
samt viss kringutrustning som placeras inomhus.

Inomhusplacering De värmeförluster som finns kring värmepumpen 
kommer huset till godo. Ökar livslängden.

I Atrias utedel finns endast värmebatteriet plus en fläkt.  
Alla vitala delar är placerade i inomhusdelen.

Behovsstyrd  
avfrostning

Minskar energiåtgången. Billigare uppvärmning 
och bättre för miljön.

Vid vissa väderlekar behöver utedelen avfrostas eftersom is 
bildas på värmebatteriet. Våra värmepumpar känner av när detta 
behövs och genomför avfrostningsproceduren endast vid behov
till skillnad från andra luftvärmepumpar som med jämna mellan-
rum avfrostar värmebatteriet oavsett om det behövs eller inte.

Intelligent reglerteknik Snabbare och jämnare reglering – bättre 
årsverkningsgrad. Billigare uppvärmning och 
bättre för miljön. Enkelt och underhållsfritt 
handhavande.

Ett intelligent reglersystem som styr och samordnar de 
olika delarna i värmesystemet. 

Scrollkompressor Längre hållbarhet och bättre effekt över hela 
året. Låg ljudnivå.

Speciellt framtagen och anpassad för värmepumpsdrift.

Optimumteknik Förbättrar årsverkningsgraden genom att hela 
tiden låta värmepumpen jobba under ideala 
förhållanden. Billigare uppvärmning och bättre 
för mijön.

Varvtalsstyrda cirkulationspumpar ser till att temperatur-
differenserna på ingående och utgående vätskor är perfekta 
för högsta möjliga effektivitet.

Kylfunktion Värmepumpen ger billig svalka i huset under den 
varmare delen av året.

Värmepumpen används för att producera kyla som sedan 
distribueras ut i huset (viss komplettering av värmesystemet 
kan behövas).

Link Via den trådlösa kontrollpanelen kan du styra 
och schemalägga temperaturen i husets alla 
rum, samtidigt som energiförbrukningen 
minimeras.

Vid trådlös kommunikation pratar de olika delarna i värme- 
systemet med varandra. På så sätt kan alla delar styras  
via en central placerad kontrollpanel och värmpumpen  
optimeras ytterligare.

Tillval Tillval

Online Du kan styra och övervaka din värmepump på 
distans via mobil eller dator.

Din värmepump är alltid uppkopplad till nätet. Uppkoppling via 
ditt befintliga bredband eller via 3G/4G-modem om fast interne-
tanslutning saknas. Tillval Tillval

Luft/vattenvärmepumpar
Luft/vatten*

Ordlista, förklaringar och nyttig kunskap

* Se förklaring sidan 9.
** I det inomhuspaket som innehåller varmvattenberedare (Total).
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Modell  6 8 10 12 16

Köldmedium, R407C  1,20 kg 1,30 kg 1,45 kg 1,55 kg 2,00 kg 
Elanslutning  400V 3-N  400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 
Märkeffekt, kompressor  3,0 kW 3,2 kW 4,2 kW 5,0 kW 7,2 kW  
Märkeffekt, cirkulationspumpar  0,2 kW 0,2 kW 0,5 kW 0,5 kW 0,6 kW
Elpatron    3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 
Säkring  103)/164)/205) A 163)/164)/205) A 163)/164)/205) A 163)/204)/255) A 203)/204)/255) A 
Avgiven effekt2)  5,33 kW  7,51 kW 9,40 kW 11,0 kW 16,4 kW 
COP1)  4,74 4,88 4,84 4,75 4,80
COP2)  4,04 4,34 4,24 4,20 3,99 
Volym varmvattenberedare (ej Duo)  180 liter 180 liter 180 liter 180 liter 180 liter 
Vikt
Thermia Diplomat  229 kg 229 kg 229 kg 238 kg 242 kg
Thermia Diplomat Duo   145 kg 150 kg 155 kg 165 kg 175 kg
Mått (B x D x H)
Thermia Diplomat  596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm
Thermia Diplomat Duo  596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm

1) Vid B0/W35 10K varm sida (EN255). 2) Vid B0 /W35 enligt EN14511 (inklusive radiator- och köldbärarpumpar). 3) Värmepump med 3 kW tillsats. 4) Värmepump med 6 kW tillsats.  
5) Värmepump med 9 kW tillsats.

Thermia Diplomat/Thermia Diplomat Duo

Modell 4 6 8 10 12 16

Köldmedium, R407C 0,75 1,20 kg  1,35 kg 1,45 kg 1,55 kg 2,00 kg 
Elanslutning 400V 3-N  400V 3-N  400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 
Märkeffekt, kompressor 2,3 kW 3,0 kW 3,2 kW 4,2 kW 5,0 kW 7,2 kW   
Märkeffekt, cirkulationspumpar 0,1 kW 0,1 kW 0,1 kW 0,3 kW 0,3 kW 0,5 kW
Elpatron   3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 
Säkring 169/104/105/166 103)/164)/205) A 163)/164)/205) A 163)/164)/205) A 163)/204)/255) A 203)/204)/255) A 
Avgiven effekt2) 4,09 kW 5,33 kW  7,51 kW 9,40 kW 11,0 kW 16,4 kW 
COP1) 4,57 4,74 4,88 4,84 4,75 4,80
COP2) 4,09 4,04 4,34 4,24 4,20 3,99 
Volym varmvattenberedare (ej Duo) 180 liter 180 liter 180 liter 180 liter 180 liter 180 liter 
Vikt 
Thermia Diplomat Optimum 225 229 kg  229 kg 229 kg 238 kg 242 kg 
Thermia Diplomat Duo Optimum 140 145 kg 150 kg 155 kg 165 kg 175 kg
Mått (B x D x H)  
Thermia Diplomat Optimum 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm
Thermia Diplomat Duo Optimum 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 

1) Vid B0/W35 10K varm sida (EN255). 2) Vid B0/W35 enligt EN14511 (inklusive radiator- och köldbärarpumpar). 3) Värmepump med 3 kW tillsats. 4) Värmepump med 6 kW tillsats. 5) Värmepump med 9 kW tillsats.  
6) Säkring fas L1 (storlek 4 har 1-faskompressor).

Thermia Diplomat Optimum/Thermia Diplomat Duo Optimum

Ordlista, förklaringar och nyttig kunskap

1)  Vid B0/35 Δ10K varm sida (EN 255).  2) Vid B0/W35 enligt EN 14511 (inkl. cirk.pump).  3) Värmepump med 3 kW tillsats.  4) Värmepump med 6 kW tillsats.  5)  Värmepump med 9 kW tillsats.

Modell 6 8 10 13 17

Köldmedium, R410A 1,35 kg  1,8 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,8 kg 
Elanslutning 400V 3-N  400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 
Märkeffekt, kompressor 3,3 kW 4,3 kW 5,1 kW 6,7 kW 9,0 kW    
Märkeffekt, cirkulationspumpar 0,2 kW 0,2 kW 0,3 kW 0,3 kW 0,5 kW
Elpatron   3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 3/6/9 kW 
Säkring 103)/164)/165) A 163)/164)/205) A 163)/164)/205) A 163)/204)/205) A 203)/254)/255) A 
Avgiven effekt2) 5,8 kW  7,5 kW 10,2 kW 13,0 kW 17,2 kW 
COP1) 4,5 4,7 5,0 4,9 4,8
COP2) 4,2 4,4 4,6 4,4 4,3
Volym varmvattenberedare (ej Duo) 180 liter  180 liter 180 liter 180 liter 180 liter 
Vikt
Thermia Diplomat Optimum G3 196 kg  211 kg 222 kg 223 kg - 
Thermia Diplomat Duo Optimum G3 127 kg 137 kg 144 kg 145 kg 147 kg 
Mått (B x D x H)  
Thermia Diplomat Optimum G3 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm
Thermia Diplomat Duo Optimum G3 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 
 

Thermia Diplomat Optimum G3/Thermia Diplomat Duo Optimum G3
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Modell 6 8 10 12 

Köldmedium, R404A 0,95 kg 1,45 kg 1,50 kg 1,60 kg
Elanslutning 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N
Märkeffekt, kompressor 3,0 kW 3,2 kW 4,2 kW 5,0 kW
Märkeffekt, cirkulationspumpar + fläkt 0,4 kW 0,6 kW 0,6 kW 0,7 kW
Elpatron 3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW
Säkring 103)/164)/205)/256)/307) A  163)/164)/205)/256)/307) A 163)/164)/205)/306)/357) A 163)/204)/255)/306)/357) A
Avgiven effekt2) 5,90 kW 7,96 kW 9,85 kW 11,3 kW
COP1) 3,88 4,06 4,21 4,06
COP2) 3,26 3,45 3,29 3,35
Lägsta utomhustemperatur för 
kompressorstart -20°C -20°C -20°C -20°C 
Volym varmvattenberedare (ej Duo) 180 liter 180 liter 180 liter 180 liter
Vikt
Thermia Atria 260 kg 260 kg 260 kg 268 kg
Thermia Atria Duo 154 kg 154 kg 154 kg 162 kg
Mått (B x D x H)
Thermia Atria 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm
Thermia Atria Duo 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 

1) Vid A7/W35 10K varm sida (EN255). 2) Vid A7/W35 enligt EN14511 (inklusive fläkt, radiator- och köldbärarpumpar). 3) Värmepump med 3 kW tillsats. 4) Värmepump med 6 kW tillsats. 5) Värmepump med 9 kW tillsats.  
6) Värmepump med 12 kW tillsats. 7) Värmepump med 15 kW tillsats.

Thermia Atria/Thermia Atria Duo

Modell 6 8 10 12 

Köldmedium, R404A 0,95 kg 1,45 kg 1,50 kg 1,60 kg
Elanslutning 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N
Märkeffekt, kompressor 3,0 kW 3,2 kW 4,2 kW 5,0 kW
Märkeffekt, cirkulationspumpar + fläkt 0,3 kW 0,3 kW 0,4 kW 0,6 kW
Elpatron 3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW 3/6/9/12/15 kW
Säkring 103)/164)/205)/256)/307) A  163)/164)/205)/256)/307) A 163)/164)/205)/306)/357) A 163)/204)/255)/306)/357) A
Avgiven effekt2) 5,90 kW 7,96 kW 9,85 kW 11,3 kW
COP1) 3,88 4,06 4,21 4,06
COP2) 3,26 3,45 3,29 3,35
Lägsta utomhustemperatur för 
kompressorstart -20°C -20°C -20°C -20°C
Volym varmvattenberedare (ej Duo) 180 liter 180 liter 180 liter 180 liter
Vikt
Thermia Atria Optimum 260 kg 260 kg 260 kg 268 kg 
Thermia Atria Duo Optimum 154 kg 154 kg 154 kg 162 kg
Mått (B x D x H)
Thermia Atria Optimum 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm 596 x 690 x 1845 mm
Thermia Atria Duo Optimum 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 596x690x1538 mm 

1) Vid A7/W35 10K varm sida (EN255). 2) Vid A7/W35 enligt EN14511 (inklusive fläkt, radiator- och köldbärarpumpar). 3) Värmepump med 3 kW tillsats. 4) Värmepump med 6 kW tillsats. 5) Värmepump med 9 kW tillsats.  
6) Värmepump med 12 kW tillsats. 7) Värmepump med 15 kW tillsats.

Thermia Atria Optimum/Thermia Atria Duo Optimum

1) Ljudtryck uppmätt 1 m från enheten.

Utedel för Thermia Atriaserien

Modell 6 8 10 12 

Fläktvarvtal låg/hög 500/650 rpm 500/650 rpm 500/800 rpm 500/800 rpm
Luftflöde låg/hög 2 500/3 200 m3/h 2 500/3 200 m3/h 2 500/3 900 m3/h 2 500/3 900 m3/h
Ljudtryck låg/hög1) 41/51 dB(A) 41/51 dB(A) 42/55 dB(A) 42/55 dB(A)
Mått, utedel (B x D x H) 1175x 630 x 1245 mm 1175x 630 x 1245 mm 1175x 630 x 1245 mm 1175x 630 x 1245 mm
Vikt 94 kg 94 kg 94 kg 94 kg

Ordlista, förklaringar och nyttig kunskap

Modell 6 9 11 13 16 18 

Köldmedium, R407C 4,0 kg 4,3 kg 5,0 kg 5,1 kg 5,7 kg 6,0 kg
Elanslutning 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N
Märkeffekt, kompressor 2,2 kW 2,9 kW 3,3 kW 4,2 kW 5 kW 6,1 kW
Säkring 10 A  10 A 16 A 16 A 16 A 16 A
Värmeeffekt2) 6,5 kW 8,6 kW 10,6 kW 12,3 kW 15,2 kW 17,6 kW
COP1)  4,7  4,7  5,0  4,7  4,6  4,3
COP2)   4,3  4,4  4,5  4,4  4,1  4,0
Lägsta utomhustemperatur för 
kompressorstart -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C -20°C
Mått, utedel (BxDxH) 856x510x1272 mm 856x510x1272 mm 1016x564x1477 mm 1016x564x1477 mm 1166x570x1557 mm 1166x570x1557 mm
Vikt, utedel 125 kg 131 kg 150 kg 155 kg 191 kg  185 kg
Vikt, Standard 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg  18 kg
Vikt, Plus 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg  21 kg
Vikt, Total  106 kg 106 kg 106 kg 106 kg -  -
Ljudeffektnivå3)    61 dB(A)   62 dB(A) 64 dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A)  74 dB(A) 

1) Vid A7/W35 10K varm sida (EN255). 2) Vid A7/W35 enligt EN14511. 3) Enligt SS-EN 12102, EN ISO 3741.

Thermia Atec
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