
Solid energy tilbyder varmepumper 
som kan drives både af gas og el

Dette sikrer indfasning af VE i fjernvarmesektoren,  
uden at gå på kompromis med driftsomkostninger.



COP
Coefficient Of Performance
COP - Coefficient Of Performance fortæller om forholdet 
mellem varmeproduktion og energiforbrug, altså effektiviteten/ 
virkningsgraden. Effektiviteten af en varmepumpe er meget 
afhængig af hvor meget en temperatur skal løftes. Det vil 
sige at både varmekildens temperatur og varmepumpens  
afleveringstemperatur øver indflydelse på en COP. Hvis ikke der 
tages højde for dette, kan virkningsgrader ikke sammenlignes.

Solid energy angiver effektiviteten ved levering af 70º C, 
men kan producere varmere hvis ønsket. Effektiviteten falder 
dog hvis varmere vand ønskes. Varmepumperne anvender 
udeluft som varmekilde, som angives til 7º C, da det er det 
årlig vægtede gennemsnit for udetemperatur i Danmark.  

Gasmotordrevne varmepumper er designet med højest mulig 
COP og dermed lavest mulig varmepriser. Solid energys gas-
motordrevne varmepumpe med mulighed for drift på både 
gas og el muliggør indpasning af VE i fjernvarmesektoren.  
Varmepumpen er dermed fremtidssikret, da driften kan 
optimeres efter de givne rammevilkår og markedspriser.  
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Produktprogram
For luft til vand varmepumper
Solid energys standard produktprogram for luft til vand  
varmepumper fås fra ca. 0,4 MW til 6,4 MW varmeeffekt, 
målt ved 7ºC udeluft og 70ºC ved afleveringstemperatur. 
Ønskes mere effekt kan varmepumperne opstilles parallelt. 

Udetemperaturens årlige gennemsnit i Danmark er 7º C, og 
der tages derfor udgangspunkt heri. Data måles som system- 
effekter, altså inklusiv energi til luftkølere. 

To motorer, hhv. el- og gasmotor, giver altså mulighed for 
altid at vælge den energikilde, der kan producere den  
billigste varme.
Varmepumperne er luft til vand varmepumper. De køler 
således udeluft og kan opstilles alle steder, da de ikke har 
brug for andre varmekilder.

Varmepumpen kan også producere varme når det er meget 
koldt, men effektiviteten falder lidt.

VE i fjernvarmesektoren 
Regulerbare luft/vand varmepumper

Gas eller el
Optimering af driftsøkonomi
Solid energy angiver systemeffektivitet, altså inklusiv alt  
energiforbrug. Anvendes gas som drivmiddel, falder system- 
effekten, mens varmepumpens effekt forbliver den samme.
I eksemplet herunder er varmepumpens COP=4.
Systemeffekten altså er 400, når elmotoren anvendes og 

250 når gasmotoren anvendes. Optimering af driftsøkonomi 
er afhængig af energipriser. 
I Danmark koster én MWh el ca. 900 kr. (ekskl. PSO) og én 
MWh gas ca. 400 kr., leveret ved et varmeværk.

Produktionsprisen for varme bliver ifølge eksemplet således:
EL  (900 kr/MWH delt med 4) = 225 kr/MWH varme
GAS  (400 kr/MWH delt med 2.5) = 160 kr/MWH varme

 

Drift ved gas

Drift ved el



Solid energy er en del af Solid-Group, som ligeledes 
består af Solid wind power og Solid production.

Der er anvendt mange ressourcer på udvikling af en optimal varmepumpeløsning, 
der kan drives af både gas og el. De udviklede varmepumpeløsninger er 
standardmodeller, men effekt og effektivitet vil variere efter energikilde og 
afleveringstemperatur. Varmepumperne kan anvende alle energikilder; 
udeluft, spildevand, grundvand, sø- eller havvand etc. 

Udeluft er måske den ringeste varmekilde, men den er tilgængelig alle  
steder. Kombinationen af høj effektivtet og mulighed for drift på gas, giver dog 
konkurrencedygtige varmepriser. En gasmotordrevet varmepumpe fra Solid  
energy producerer varme til under 200 kr/MWH*.

Solid energy garanterer både effekt og effektivitet når varmepumpens  
varmekilde og ønsket afleveringstemperatur er kendte. 

Kontakt os for en uforpligtende beregning på en løsning til jeres behov.

*Produktionspris ved 70º C afleveringstemperatur og en gaspris på 1.5 kr./m³
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