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HELT EGEN KLASSE
Dansk design og håndværk
Dansk Varmepumpe Industri har siden 1979 ar-
bejdet intenst med udvikling og produktion af 
varmepumper og jordvarmeanlæg. Vi huser et 
kreativt udviklingsteam, som løbende udvikler 
nye varmepumpeløsninger. Derfor er vi i dag 
blandt de førende inden for opvarmning med 
vedvarende energikilder fra jord og luft. Dansk 
Varmepumpe Industris varmepumper udvikles 
og produceres i vores faciliteter i Nordjylland af 
danske designere og danske håndværkere. 

Nemt og sikkert
Vores varmepumper sælges via vores kompe-
tente forhandlernetværk. Alle vores installatører 
har stor erfaring med salg og montage af var-
mepumper. Hvis du køber en varmepumpe af et 
anerkendt fabrikat, så får du helt sikkert en god 
varmepumpe uanset mærket. Vi synes naturlig-
vis, vores er det bedste ☺. Vi samarbejder med 
installatøren fra start til slut. Vi assisterer med di-
mensionering og idriftsættelse, hvis der er behov 
for det. Det er garantien for, at du undgår fejlkøb, 
forkert installationer og dyre serviceudkald.
Når du har fået varmepumpen installeret, så har 
vi en servicetelefon, som du kan kontakte, hvis 
du har spørgsmål eller problemer med din var-
mepumpe.

Den rigtige løsning – for dig
En varmepumpe fra Dansk Varmepumpe Indu-
stri er ikke en hyldevare, men en løsning, der 
skræddersyes til din bolig og dit behov. Den gode 
rådgivning fra fagfolk er en forudsætning for, at 
du får den rigtige løsning. Selvfølgelig. Derfor be-
gynder din beslutning altid med en samtale med 
én af vores forhandlere. 

Kvalitet med garanti
En varmepumpe fra Dansk Varmepumpe Industri 
er et kvalitetsprodukt. Derfor giver vi naturligvis 5 
års garanti. Det eneste du skal gøre er at få udført 
et årligt eftersyn på din varmepumpe, så du er 
sikker på, at den altid kører optimalt.

VARMEPUMPER I SIN

En varmepumpe fra 
Dansk Varmepumpe Industri er et kvalitetsprodukt, 

du får glæde af i mange år fremover
 

DET ER VEDVARENDE ENERGI I MERE END ÉN FORSTAND 

5 ÅRS



Den usynlige
varmekilde
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GULD I GRÆSSET

GODT FOR KLIMA
OG PENGEPUNG

Sådan fungerer jordvarme

En jordvarmepumpe udnytter den solenergi, der er op-lagret i det øverste jordlag. Jordvarmepumpen hen-
ter energien til opvarmningen i jordslanger, der er nedgravet i en meters dybde.

Varmepumpen omdanner energien i jorden, så den kan anvendes til opvarmning af bolig og varmt vand. En 
jord-varmepumpe, der skal opvarme et traditio nelt parcelhus, kræver ca. 400 m2 have/jord til nedgravning 
af jordslanger.

Et jordvarmeanlæg er en stabil energikilde – også i de kolde måneder. Det betyder, at selvom der er koldt 
udenfor, vil det ikke kunne mærkes indenfor – heller ikke på din varmeregning. En varmepumpe fra Dansk 
Varmepumpe Industri er løsningen til dig, der ønsker en stabil og vedligeholdelsesfri varmeløsning.

Et jordvarmeanlæg er en klimavenlig varmeløsning, der sikrer effektiv 
udnyttelse af den solenergi, der er oplagret i jorden

HVOR MEGET KAN DU SPARE?
www.dvienergi.com
Prøv vores varmeberegner på



Dansk Varmepumpe Industri har eksisteret siden 1979. Fokus har altid været på at udvikle holdbare 
kvalitetsprodukter med lang levetid. I 2009 købte den lokale el-forsyning forretningen, og i 2018 fik 
fabrikken nye private Nordjyske ejere. Markedet har taget godt imod de nye ejere, og vi har flere for-
handlere end nogensinde. Vi sælger flere og flere varmepumper til glade boligejere i hele Danmark.

NORDJYSKE EJERE
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Hos Dansk Varmepumpe Industri finder du, udover varmepumper til jordvarme 
også modeller, der kører på luft/vand energi. Sidstnævnte model ses her.



VÆLG EN UNIK  
 VARMEPUMPE

En grønnere måde 
at tænke opvarmning på 

Dansk Varmepumpe Industris varmepumpe er 
forsynet med en intelligent styring, der auto-
matisk indstiller sig på den optimale og mest 
energiøkonomiske drift. Som standard reguleres 
temperaturen automatisk i forhold til udetempe-
raturen, hvorimod det varme vand holdes ved en 
konstant temperatur. Natsænkningsfunktionen 
og ugeplan for varme og  varmt vand sikrer et 
minimalt strømforbrug.
Varmepumpen kan desuden kombineres med 
solvarme eller solceller. 
Kombinationen sikrer dig det lavest mulige el-
forbrug til opvarmning – og dermed reduceres 
udledningen af CO2 yderligere. 

Unikt varmtvandssystem 

Dansk Varmepumpe Industris varmepumpe har et 
unikt varmtvandssystem. Varmepumpen indehol-
der ikke en traditionel varmtvandsbeholder, som 
giver risiko for de sundhedsskadelige legionella-
bakterier.

I stedet er varmepumpen forsynet med en gen-
nemstrømsvarmeveksler, som først opvarmer 
vandet, når det forbruges. På den måde er du sik-
ker på, at du altid har friskt, varmt vand.

Nemt og enkelt
Anlægget har en indbygget akkumuleringstank 
på 250-300 liter. Det gør montagen 
let og enkel, og du skal ikke af-
sætte ekstra plads til eksterne 
tanke, pumper og rørføring i din 
bolig. Det betyder, at installati-
onen er enklere og 
dermed billigere 
end andre varme-
pumper.

VIL DU VIDE MERE

www.dvienergi.com
Så er du velkommen til at kontakte os. Læs mere om varmepumper på 

Dansk Varmepumpe Industri?
om varmepumperne fra



Mulighed for tilslutning
af solfanger

Varmt vand

Gulvvarme/radiator

PRODUKTSORTIMENT
COMBI
Med indbygget gennemstrøms-
varmeveksler til varmt vand

Indbygget akkumuleringstank på 300 L.
H: 1910 x B: 650 x D: 705 mm 
(rejsehøjde 2000 mm)

SINGLE
Uden gennemstrømsvarmeveksler 

til varmt vand 

Indbygget akkumuleringstank på 250 L.
H: 1710 x B: 650 x D: 705 mm 
(rejsehøjde 1800 mm)

brugervenlige
Markedets mest

Dansk 
menu

Al information aflæses med dansk tekst, og den bruger-
venlige elektronik styrer og overvåger varmepumpen, 
således at denne automatisk indstiller sig på den op-
timale og mest energiøkonomiske drift. Som standard 
reguleres temperaturen i varmeanlægget automatisk i 
forhold til udetemperaturen, hvorimod det varme vand 
holdes ved konstant temperatur. Styringen fås også 
som stand-alone udgave.

Varmepumpe med 300 L akkumulerings-
tank og gennemstrøms-varmeveksler

Jordslanger
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VI OVERVÅGER DIN VARMEPUMPE

365 DAGE OM ÅRET
MED SMART CONTROL

Tryghed hele året
Når Dansk Varmepumpe Industri eller en af vores 
forhandlere udfører årlige eftersyn på din varme-
pumpe, følger der gratis abonnement på Smart 
Control med. Dansk Varmepumpe Industri kan 
hjælpe dig, hvis du har problemer. Vores tekniske 
support kan betjene varmepumpen fra kontoret 
Nordjylland, hvis du har installeret Smart Control 
på varmepumpen. Det er rigtig smart, hvis du 
har brug for hjælp med betjeningen, eller hvis 
varmepumpen ikke kører tilfredsstillende. Det 
sparer mange dyre besøg fra servicetekniker-
ne. Vores certificerede teknikere kan logge ind 
på varmepumpen og hjælpe dig med at indstille 
den, hvis der er behov for det.

Intelligent styring giver 
lavere varmeregning
Når du med Dansk Varmepumpe Industris Smart 
Control har adgang til din varmepumpe overalt, 
kan du hele tiden sikre det ideelle indeklima i din 
bolig og den rette varmtvandskomfort – præ-

cis som stod du foran din varmepumpe. Du kan 
skrue op og ned for temperaturer, du kan sæn-
ke temperaturen om natten eller midt på dagen, 
hvor der ikke er nogen hjemme, du kan slå fe-
rieindstilling til, du kan give andre adgang til at 
betjene varmepumpen og meget mere. 

Alarm ved driftsforstyrrelser 
En lang række fejl kan løses straks af Dansk Var-
mepumpe Industri via fjernkontrollen uden besøg 
af en af vores teknikere. Andre fejl kan løses via 
telefonen gennem effektiv vejledning. Kan fejlen 
ikke løses via fjernstyringen, sender vi en dygtig 
servicetekniker ud til dig. 
Du modtager også selv en alarm på mail, hvis der 
opstår driftsforstyrrelser, så du hele tiden er opda-
teret på driften af varmepumpen. Skulle der ske en 
fejl på din varmepumpe, kan du altså tage det helt 
roligt, også selv om du ikke er hjemme. 

Smart Control kan bruges fra alle populæ-
re platforme og browsere. Dansk Varme-
pumpe Industri installerer Smart Control i 
din varmepumpe, og herfra kommunike-
rer den via dit modem eller router og via 
Dansk Varmepumpe Industris server med 
din smartphone, PC eller tablet.

Du kan styre temperaturen, når du ikke 
er hjemme. Så sparer du på varmen, 
mens du er bortrejst, men kommer hjem 
til en varm bolig.

�

SMART,IKKE?



HVORNÅR SKAL JEG VÆLGE

JORDVARME?
Hvis du kan nikke genkendende til én eller flere af nedenstående 
situationer, så er jordvarme lige noget for dig:

�  Jeg er ved at bygge nyt hus og har en have med græs,  

skærver eller lignende på omkring 400 m2

� Jeg bor på landet med masser af tilgængelig markjord – lige uden for døren

� Jeg ønsker ikke et varmepumpeanlæg med en synlig udedel (luft/vand)

� Jeg bor i et ikke efterisoleret hus på over 300 m2

� Jeg elsker selv at grave render i weekenden ☺

HUSK! Du kan finde finde gravevejledning på 
vores hjemmeside www.dvienergi.com
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SÅDAN FUNGERER
JORDVARME
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Jordslangerne optager solvarme, 
som er lagret i jorden. 

Den tempererede væske fra jordslangerne 
ledes frem til varmepumpen.

I varmeveksleren overføres energi fra væ-
sken i jord- slangerne til kølemidlet i varme-
pumpen, og køle-midlet fordampes herved.

Den afkølede væske ledes retur til jordslan-
gerne til fornyet opvarmning.

Kompressoren hæver trykket på kølemidlet, 
og temperaturen stiger kraftigt.

I kondensatoren kondenseres kølemidlet 
og afgiver sin energi til centralvarmevandet, 
som cirkulerer gennem akkumuleringstan-
ken.

Det kondenserede kølemiddel ledes gen-
nem en elektronisk styret ekspansions-
ventil, som sænker tryk og temperatur, så 
kølemidlet igen kan optage energi i varme-
veksleren.

3-vejs ventil skifter mellem varmtvands- og 
central-varmekammer, så varmt vand altid 
prioriteres højest. 

Specialudviklet gennemstrømsvarmeveksler: 
På grund af den høje temperatur i toppen 
af akkumu-leringstanken - varmtvandspri-
oritering - kan varme-veksleren opvarme 
brugsvand i samme tempo, som det tappes. 
Man har således ingen varmtvandsbe-hol-
der med risiko for bakteriedannelse. Syste-
met har en tappekapacitet på ca. 180-260 
liter afhængig af temperaturen i akkumule-
ringstanken.

Husets radiatorer eller gulvvarme forsynes 
med varme fra tankens midte. Derved opstår 
en naturlig lagdeling med høj temperatur i 
øverste halvdel og en lavere temperatur i 
nederste halvdel af akku- muleringstanken, 
hvilket giver en optimal COP. 

Blandeshunten sikrer, at fremløbstempe-
raturen ikke overstiger det ønskede, hvis 
tilskudsvarme fra eksempelvis solvarme op-
varmer akkumulerings-tanken.

Elpatron for effektsupplement eller 
reservedift.
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FRA START
KOM GODT

Kontakt os og aftal et møde med én af vores forhandlere. 
Ud fra dine oplysninger om din bolig og familiens varme- 
og vandforbrug, får du en præcis analyse af, hvordan for-
skellige varmekilder vil påvirke både din pengepung og 
klimaregnskab. 

Vores forhandlere kan give svar på alle dine spørgsmål 
om vedligehold, serviceaftaler, optimal placering – og alle 
de andre faktorer, der indgår i dine overvejelser.

Forhandler af varmepumper 
fra Dansk Varmepumpe Industri A/S:

Dansk Varmepumpe Industri A/S dvienergi.com  Tlf. 9835 5244

Industrimarken 2C, 9530 Støvring info@dvienergi.com  Cvr. 3055 3047

VI ER KLAR
Du er altid velkommen til at ringe til os, og få en snak med 

én af vores erfarne medarbejdere. Vi vejleder gerne, og 

assisterer også med dimensionering af din varmepumpe. 

Vi fremsender også gerne brochuremateriale, som du kan 

bestille på vores hjemmeside, Facebook og pr. telefon


