
vedvarende energi - fra naturen
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Derfor bør du vælge en DVI energi  

VARMEPUMPE
	DVI energi er blandt de få som har fremstillet  
 varmepumper i mere end 35 år, og har derfor  
 stor viden og erfaring. 

	Varmepumpen er testet af en uafhængig  
 instans (Teknologisk Institut).

	DVI energi giver op til 5 års fabriksgaranti.

	Varmepumpen er dansk produceret og  
 skaber arbejdspladser i Danmark.

 Meget brugervenlig styring.

	Alle komponenter er fabriksmonteret  
 - det giver hurtig og sikker installation.

	DVI energi’s varmepumper fylder kun som et  
 stort køleskab 

	DVI energi betragter support og rådgivning  
 som en selvfølge og der er altid folk ved  
 telefonen.

	DVI energi har kun seriøse og erfarne  
 forhandlere, som DVI energi altid uddanner.

Eksempel på varme- og økonomiberegning
Hus fra 1980 med radiatorvarme

Husets areal 160 m2

Isoleringsgrad (varmetab) 41 W/m2

Beboere i husstand 4 personer
Nødvendig varmeeffekt 7,3 kW

Jordvarme, DVI  VV7
Varmeeffekt 6,8  kW ved 0/55 ˚C
Effektdækning 92,9 %
Energidækning 99,0 % varmepumpe

1,0 % el-patron
Års middel effektfaktor 3,2 COP rumvarme

2,9 COP varmt vand

Graddage   Oliefyr (8,5 kWh/liter)  Gasfyr (9 kWh/m3)   Jordvarmeanlæg
Varme Vand I alt Varme Vand I alt Varme Vand I alt

liter liter liter m3 m3 m3 kWh kWh kWh

Januar 525 333 34 368 315 33 347 877 100 977

Februar 480 305 34 339 288 33 320 801 100 901

Marts 460 292 34 327 276 33 308 768 100 868

April 302 192 34 226 181 33 214 504 100 604

Maj 79 50 34 85 47 33 80 132 100 232

Juni 1 1 34 35 1 33 33 2 100 102

Juli 0 0 34 34 0 33 33 0 100 100

August 0 0 34 34 0 33 33 0 100 100

September 36 23 34 57 22 33 54 60 100 160

Oktober 219 139 34 174 131 33 164 366 100 466

November 349 222 34 256 209 33 242 583 100 683

December 455 289 34 323 273 33 305 760 100 860

Pr. år 2.906 1.845 414 2.259 1.743 391 2.133 4.852 1.200 6.053
   El-patron 192
   I alt 6.245

Enhedspris    Kr./kWh                       11,50    Kr./m3                           9,00    Kr./kWh                         1,55

Årlig udgift kr./år 25.976,-    kr./år             19.200,-   kr./år                9.679,-



Ukompliceret 
installation
OVERVEJELSER
Går du i det daglige og stiller spørgsmål til dit  
nuværende opvarmningssystem? Er det uøkonomisk 
i brug, bruger du al for meget tid på drift og vedlige-
holdelse, fylder det for meget, vil du gerne være mere 
miljøbevidst, eller kunne du blot tænke dig at spare en 
masse penge på din varmeregning?

 Så kontakt DVI energi og blive dine spørgsmål kvit.

Det er let for dig  
- sådan kommer  
du i gang
DVI energi har eksperter fordelt i hele landet der står 
klar til at rådgive dig.

Sammen aftaler vi et besøg hos dig, hvor installatøren 
vurderer dit nuværende varmesystem, samt hus og 
grund. Herefter bliver varmeenergibehovet bereg-
net så anlægge kan dimensioneres, tilbud beregnes,  
anlægget installeres og tilsluttes.

Falder valget på et jordvarmeanlæg skal etableringen 
anmeldes til din kommune. 

Efter installering af dit nye varmeanlæg gennem- 
går installatøren alle funktioner og betjening af  
disse, sammen med dig, så vi er sikre på du får optimal 
forståelse og dermed glæde af anlægget.

Vores rådgivning er altid professionel og seriøs, og  
vi finder altid den bedste løsning der passer til dine 
behov.

Det tager kun en dag at koble varmepumpen til  
eksisterende anlæg.

Eksempel på varme- og økonomiberegning



En grønnere måde at  
tænke opvarmning på
DVI energi producerer en unik jordvarmepumpe, som evt. 
kan kombineres med solvarme eller solceller. Kombinationen  
sikrer dig det lavest mulige elforbrug til opvarmning af boli-
gen og varmt vand. Anlægget er en komplet løsning, der er  
fabriksmonteret med alt udstyr og en automatik, som således 
danner et moderne og energieffektivt centralvarmeanlæg. 

	Energieffektiv kompressor

	250-300 liter akkumuleringstank

	Gennemstrøms-varmeveksler

	Alt teknisk udstyr er fabriksmonteret og indbygget  
 i varmepumpen

Komplet styre- og
betjenings panel på dansk
En informativ og brugervenlig elektronik styrer og  
overvåger varmepumpen, således at denne  
automatisk indstiller sig på den optimale og mest  
energiøkonomiske drift. Som standard reguleres  
temperaturen i varmeanlægget automatisk i  
forhold til udetemperaturen, hvorimod det varme  
vand holdes ved konstant temperatur.  Natsænkningsfunktion 
og ugeplan  for varme og varmt brugsvand sikrer minimalt 
strømforbrug.
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DVI VV Combi
Med indbygget gennemstrøms-varmeveksler 
til varmt vand
Indbygget akkumuleringstank på 300 L
 H  x B  x D: 1910 x 650 x 705 mm (rejse højde 2000) 
Varmt vand tilslutningshøjde T : 60 mm

DVI VV Single
tilsluttet DVI eksternt  
varmtvandskabinet 
Varmtvandskabinettet er forsynet med:
Gennemstrøms-varmeveksler til varmt vand
Akkumuleringstank på 250 L
 H  x B  x D: 1710 x 1300 x 705 mm  
(rejse højde 1800) 
Varmt vand tilslutningshøjde T : 60 mm

DVI VV Single
Uden gennemstrøms-varmeveksler  
til varmt vand
Indbygget akkumuleringstank på 250 L 
H  x B  x D: 1710 x 650 x 705 mm (rejse højde 1800) 
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I løbet af sommeren tilføres det øvre jordlag store energimængder fra solen. Da denne energi lagres i jorden ved forholdsvis lave 
temperaturer, 8 til 10°C, forsvinder den ikke igen i løbet af vinteren. Det øvre jordlag indeholder derfor et stort lager af akkumu- 
leret solenergi, som automatisk genopfyldes hver sommer. Energien kan, ved hjælp af et slangesystem i jorden og en varmepumpe, 
udtrækkes af jorden hele året og hermed anvendes til varmt vand og opvarmning af boligen. 

Varmepumpen tilsluttes et varmeoptagersystem (lavt temperaturniveau), som består af nedgravede plastrør i ca. 1 meters dybde. 
Afhængigt af husets størrelse og isoleringsgrad nedgraves fra 200 til 600 meter slange. 

Slangerne er for større anlæg opdelt i 2 - 4 kredsløb, hvor hver enkelt slangeende tilsluttes et fordelerrør, som forbindes til 
varmepumpen. Når varmepumpen er i drift, cirkuleres en afkølet væske (vand tilsat frostvæske) gennem slangerne. Herved 
opvarmes væsken af varmen i jorden, og varmepumpen transporterer den genvundne solenergi til husets centralvarmeanlæg. 
Sammenlignet med andre alternative energiformer, som eksempelvis direkte solvarme og vindenergi, har et jordvarmeanlæg den 
fordel, at det, uanset temperatur, sol og vind, kan levere alternativ energi i ubegrænsede mængder, når behovet er der.
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Vælg en unik varmepumpe

Tilstrækkelig varme i den kolde tid
Varmepumpens evne til at overføre energi fra et lavt temperaturniveau 
til et højt gør, at den kan udnytte energien ved de lave temperaturer, som 
findes i jorden, og bruge jorden som energikilde til opvarmning af boligen 
og det varme vand. I varmepumpens akkumuleringstank er der monteret 
en el-patron, som automatisk kan supplere varmepumpen, hvis varme-
effekten i den koldeste tid ikke er tilstrækkelig. Med jordvarme får man 
billig varme hele året, og det gavner desuden miljøet at vælge jordvarme 
frem for opvarmning med olie, gas eller elvarme.

Mulighed for tilslutning 
af solfanger

Jordslanger 

Varmt vand

Varmepumpe med 300 l akkumuleringstank
og gennemstrøms-varmeveksler

Gulvvarme / radiator

Mulighed for tilslutning 
af energifanger

INGEN LEGIONELLA

50% MINDRE CO2

DANSK PRODUKT

GODT INDEKLIMA

LANG LEVETID

FORØGER BOLIGVÆRDIEN

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

SPAR PENGE HVERT ÅR

 Vi leverer altid kvalitet.

 Vi er energibevidste og søger  
 altid et lavt forbrug.

 Vi yder altid erfaren og  
 professionel viden og rådgivning.

Vores forhandlere og  
DVI energi  

har fælles holdninger



1. Jordslangerne optager solvarme, som er lagret i jorden.

2. Den tempererede væske fra jordslangerne ledes frem til    
 varmepumpen.

3. I varmeveksleren overføres energi fra væsken i jordslangerne til  
 kølemidlet i varmepumpen, og kølemidlet fordampes herved. 

4. Den afkølede væske ledes retur til jordslangerne til fornyet   
 opvarmning.

5. Scroll kompressoren som er forsynet med softstarter hæver   
 kølemidlets tryk, og temperaturen stiger kraftigt. 

6. Kølemidlet kondenserer og afgiver sin energi til centralvarme- 
 vandet, som cirkulerer gennem akkumuleringstanken.

7. Det kondenserede kølemiddel ledes gennem en elektronisk  
 styret ekspansionsventil, som sænker tryk og temperatur, så   
 kølemidlet igen kan optage energi i varmeveksleren.

8. 3-vejs ventil skifter mellem varmtvands- og centralvarmekammer.

9. Specialudviklet gennemstrøms-varmeveksler: Pga. den høje  
 temperatur i toppen af akkumuleringstanken kan varme veksleren   
 opvarme varmt vand i samme tempo, som det tappes. Man har   
 således ingen varmtvandsbeholder med risiko for bakteriedannelse.  
 Systemet har en varmtvandskapacitet på 200 l ved 40o C.

10. Husets radiatorer eller gulvvarme forsynes med varme fra tankens   
 midte, og derved opstår en naturlig lagdeling med høj temperatur  
 i øverste halvdel og en lavere temperatur i nederste halvdel af  
 akkumuleringstanken.

11. Blandeshunten sikrer at fremløbstemperaturen ikke overstiger det   
 ønskede hvis tilskudsvarme fra eksempelvis solvarme opvarmer  
 akkumuleringstanken.

12. Valgfri solvarmespiral indbygget i akkumuleringstanken.

Derfor er DVI energi’s varmepumper unikke
	En løbende forbedring og produktudvikling  
 gennem mere end 35 år betyder at vi i dag har  
 en varmepumpe som ligger helt i top.

	Et anderledes og unikt varmtvandssystem.  
 Varmepumpen indeholder ingen traditionel  
 varmtvandsbeholder og heraf risiko for  
 legionella bakterier. I stedet er varmepumpen  
 forsynet med en gennemstrøms-varmeveksler  
 som først opvarmer vandet når det forbruges.  
 På denne måde sikres det at det varme vand  
 altid er frisk.

	Varmepumpen er fra fabrikken forsynet   
 med en indbygget akkumuleringstank på  
 250 eller 300 liter. Akkumuleringstanken sikrer  
 at varmepumpen får et godt liv med lavest  
 mulig elforbrug og lang levetid. 
	Den indbyggede tank giver en enkel og let  
 montage hvor der i opstillingsrummet ikke  
 skal afsættes ekstra plads til eksterne tanke,  
 pumper og rørføring.
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Varmepumpen kan leveres med udstyr og auto matik for  
tilslutning til solfanger. Varmeveksleren overfører solenergien til 
akkumulerings tanken. Herved opvarmer eller bidrager solvarmen 
både til rumopvarmning og varmt vand. 



DATA FOR DVI VV COMBI & SINGLE
Effekter og COP er opgivet i henhold til EN14511 og EN14825* 

DVI VV5 DVI VV7 DVI VV9 DVI VV12 DVI VV16
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°C °C kW kW COP kW kW COP kW kW COP kW kW COP kW kW COP

0/-3
35/30
45/40
55/50

5,6
5,4
5,2

1,5
1,7
2,0

3,8
3,2
2,6

7,4
7,1
6,8

1,9
2,1
2,6

4,0
3,3
2,7

9,3
8,8
8,4

2,2
2,5
3,0

4,2
3,5
2,8

14,0
13,2
12,4

3,3
3,8
4,4

4,2
3,5
2,8

16,9
16,2
15,6

4,0
4,5
5,2

4,2
3,6
3,0

5/2
35/30
45/40
55/50

6,4
6,1
5,8

1,4
1,7
2,0

4,4
3,7
2,9

8,5
8,1
7,7

1,9
2,1
2,6

4,6
3,8
3,0

10,6
10,0
9,5

2,2
2,5
3,0

4,7
3,9
3,1

16,0
14,9
14,0

3,4
3,8
4,4

4,8
4,0
3,2

19,3
18,35
17,55

4,1
4,6
5,3

4,8
4,0
3,3

10/7
35/30
45/40
55/50

7,5
7,1
6,8

1,5
1,7
2,0

5,0
4,2
3,3

10,0
9,4
8,9

1,9
2,2
2,6

5,2
4,3
3,4

12,4
11,7
11,0

2,3
2,6
3,1

5,4
4,5
3,6

18,8
17,4
16,2

3,5
3,9
4,5

5,4
4,5
3,6

22,6
21,4
20,4

4,2
4,7
5,5

5,4
4,6
3,7

SCOP*
Gulvvarme 35 5,04 5,05 4,82 4,41 4,41

Radiator 55 3,84 3,90 3,76 3,50 3,56

EL-TILSLUTNING

Tilslutningsspænding 3X400V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz

Effekt, varmepumpe  2 kW  3 kW  4 kW  5 kW  6 kW 

Effekt, el-patron  6 kW  6 kW  6 kW  6 kW  6 kW 

Samlet effekt  8 kW  9 kW  10 kW  11 kW  12 kW

Sikring i el-forsyning  16-20 A  16-20 A  20 A  20 A  20 A

VARMEPUMPE

 Kølemiddel/mængde R407C/1,3 kg R407C/1,3 kg R407C/1,5 kg R407C/1,8 kg R407C/2,0 kg

 Kompressor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Fordamper  Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler

Kondensator Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler

KOLD SIDE ( jordslanger)

 Cirkulationspumpe  WILO PARA 25/1-5 WILO PARA 25/1-5 WILO PARA 25/1-7 WILO PARA 25/1-7 WILO PARA 25/1-8

Ekspansions beholder 18L / 0,5 bar 18L / 0,5 bar 18L / 0,5 bar 18L / 0,5 bar 18L / 0,5 bar

Sikkerhedsventil 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

 Min./maks. tryk  0,5 / 6 bar  0,5 / 6 bar  0,5 / 6 bar  0,5 / 6 bar  0,5 / 6 bar

 Nominelt flow  1118 l/h  1462 l/h  1835 l/h  2150 l/h  3125 l/h

 Maks. tryktab i jordslanger 
ved nom.  2,0 mWS  2,0 mWS  3,0 mWS  3,0 mWS  3,0 mWS 

 Frostsikring af væske  -15 °C  -15 °C  -15 °C  -15 °C  -15 °C

 Min./maks. °C væske  -5/20 °C  -5/20 °C  -5/20 °C  -5/20 °C  -5/20 °C 

 Tilslutningsdimension  Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25

 Ca. jordslangelængde 
(beregning skal udføres)  200m Ø40/35,2 300m Ø40/35,2 2 x 200m Ø40/35,2 2 x 250m Ø40/35,2 3 x 200m Ø40/35,2

VARM SIDE (centralvarmeanlæg)

Cirkulationspumpe 
Omdrejningsreguleret

WILO
Stratos Pico 25/1-6

WILO
Stratos Pico 25/1-6

WILO
Stratos Pico 25/1-6

WILO
Stratos Pico 25/1-6

WILO
Stratos Pico 25/1-6

Min./maks. tryk  0,5/2,5 bar 0,5/2,5 bar 0,5/2,5 bar 0,5/2,5 bar 0,5/2,5 bar

 Nominelt flow  602 L/h  785 L/h  978 L/h  1050 L/h  1656 L/h

Akkumulerings tank Combi 300 L
Single 250 L

Combi 300 L
Single 250 L

Combi 300 L
Single 250 L

Combi 300 L
Single 250 L

Combi 300 L
Single 250 L

 Maks. tryktab i 
 centralvarme ved nom. 3,5 mWS  3,5 mWS  3,5 mWS  3,5 mWS  3,5 mWS 

Min./maks. °C  25/55 °C 25/55 °C 25/55 °C 25/55 °C 25/55 °C

Tilslutningsdimension Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25

VARMT VAND (kun mo del  Combi)

Gennemstrømnings-
varmeveksler

Kobber eller 
fortinnet kobber

Kobber eller 
fortinnet kobber

Kobber eller 
fortinnet kobber

Kobber eller 
fortinnet kobber

Kobber eller 
fortinnet kobber

Tappekapacitet 200 L ved 40 °C 200 L ved 40 °C 200 L ved 40 °C 200 L ved 40 °C 200 L ved 40 °C

 Maks. tryk  10 bar  10 bar 10 bar  10 bar 10 bar

 Tilslutningsdimension  Ø22  Ø22  Ø22  Ø22 Ø22

*Test og måling af SCOP er foretaget af Teknologisk Institut i Danmark
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FORHANDLER

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S  l   Tlf. +45 98 35 52 44  l  info@dvienergi.com  l  www.dvienergi.com

Vores bedste investering
Energien ligger i græsplænen

Udtaler familien Selchau-Mark og Johansen. Da vi fik valgmuligheden var vi ikke i tvivl om, at
alternativ energi stod øverst på ønskesedler. Efter grundige overvejelser faldt valget på jordvarme
og det har vi ikke fortrudt. Økonomien er rigtig sund og vi henter al vores varme og opvarmer al
brugsvand fra slangerne i græsplænen. I forhold til vores tidligere bolig, hvor vi havde fjernvarme,
ligger den årlige udgift ca. 40 % lavere. Når vi enkelt skal forklare økonomien for andre, lyder
forklaringen, at vi bruger 1 kWh og får ca. 3,5 kWh tilbage. Det kan de fleste forholde sig til. Det er
en god og sikker investering, som ikke mindst er med til at forøge husets værdi, siger Therese Mark
& Gorm M. Johansen samstemmende.

På spørgsmål om driftssikkerhed har vi nu på tredie år ikke en eneste gang haft driftsstop. Anlægget
lever til fulde op til vore forventninger. Vi plejer at sige, at vi ikke kan huske hvor fyret står, for vi
rører det aldrig. Det varme brugsvand kommer også fra varmepumpen og selv med et større
spabad, har vi aldrig problemer med mængderne. Legionellaproblematikken i brugsvandet er også
elimineret, idet anlægget automatisk og med jævne mellemrum opvarmer vandet i beholderen til ca.
80 grader. Det er en stor betryggelse når der er mindre børn i familien, understreger Therese Mark.

Miljømæssigt er jordvarme efter vores bedste overbevisning det bedste bud på en alternativ
energiløsning. I disse miljøtider er det efter vores mening vigtigt, at den enkelte forholder sig kritisk.
Da vi ikke er bundet op på, at skulle aftage varmenergi fra et kraftværk, er vi med vores investering
med til at mindske drivhuseffekten, udtaler Gorm Johansen.

Alt i alt er det imponerende, at vi med ca. 400 meter slanger i græsplænen, kan opvarme godt 300
kvm bolig. Solens energi ophobes hver sommer i jorden og genererer ny energi til selv de koldeste
perioder. Det er da imponerende og lidt uforståeligt, men ikke desto mindre et faktum, siger Theres
Mark. Vores oplevelse er så positiv, at andre er hjertelig velkomne til at kontakte os, siger Gorm M,
Johansen.

Therese S. Mark & Gorm M. Johansen

Go' energi såvel over som under plænen ved familiens hus nord for Århus

Vores bedste investering
Energien ligger i græsplænen
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alternativ energi stod øverst på ønskesedler. Efter grundige overvejelser faldt valget på jordvarme
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forklaringen, at vi bruger 1 kWh og får ca. 3,5 kWh tilbage. Det kan de fleste forholde sig til. Det er
en god og sikker investering, som ikke mindst er med til at forøge husets værdi, siger Therese Mark
& Gorm M. Johansen samstemmende.

På spørgsmål om driftssikkerhed har vi nu på tredie år ikke en eneste gang haft driftsstop. Anlægget
lever til fulde op til vore forventninger. Vi plejer at sige, at vi ikke kan huske hvor fyret står, for vi
rører det aldrig. Det varme brugsvand kommer også fra varmepumpen og selv med et større
spabad, har vi aldrig problemer med mængderne. Legionellaproblematikken i brugsvandet er også
elimineret, idet anlægget automatisk og med jævne mellemrum opvarmer vandet i beholderen til ca.
80 grader. Det er en stor betryggelse når der er mindre børn i familien, understreger Therese Mark.

Miljømæssigt er jordvarme efter vores bedste overbevisning det bedste bud på en alternativ
energiløsning. I disse miljøtider er det efter vores mening vigtigt, at den enkelte forholder sig kritisk.
Da vi ikke er bundet op på, at skulle aftage varmenergi fra et kraftværk, er vi med vores investering
med til at mindske drivhuseffekten, udtaler Gorm Johansen.

Alt i alt er det imponerende, at vi med ca. 400 meter slanger i græsplænen, kan opvarme godt 300
kvm bolig. Solens energi ophobes hver sommer i jorden og genererer ny energi til selv de koldeste
perioder. Det er da imponerende og lidt uforståeligt, men ikke desto mindre et faktum, siger Theres
Mark. Vores oplevelse er så positiv, at andre er hjertelig velkomne til at kontakte os, siger Gorm M,
Johansen.

Therese S. Mark & Gorm M. Johansen

Go' energi såvel over som under plænen ved familiens hus nord for Århus

Vores bedste investering
Energien ligger i græsplænen

Udtaler familien Selchau-Mark og Johansen. Da vi fik valgmuligheden var vi ikke i tvivl om at  
alternativ energi stod øverst på ønskesedlen. Efter grundige overvejelser faldt valget på jordvarme 
og det har vi ikke fortrudt. Økonomien er rigtig sund og vi henter al vores varme og opvarmer al 
brugsvand fra slangerne i græsplænen. I forhold til vores tidligere bolig, hvor vi havde fjernvarme, 
ligger den årlige udgift ca. 40% lavere. Når vi enkelt skal forklare økonomien for andre, lyder  
forklaringen, at vi bruger 1 kWh og får ca. 3,5 kWh tilbage.  Det kan de fleste forholde sig til. Det er 
en god og sikker investering, som ikke mindst er med til at forøge husets værdi, siger Therese Mark 
& Gorm M. Johansen samstemmende.

På spørgsmål om driftssikkerhed har vi nu på tredie år ikke en eneste gang haft driftsstop. Anlægget 
lever til fulde op til vores forventninger. Vi plejer at sige, at vi ikke kan huske hvor fyret står, for vi rører 
det aldrig. Det varme brugsvand kommer også fra varmepumpen og selv med et større spabad, har 
vi aldrig problemer med mængderne. 

Hvad vil det koste for dig?
Scan koden med din smart-phone, 

udfyld skemaet og så laver  
vi et gratis og uforpligtende tilbud 

til dig i løbet af 3 dage.


