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BILAG 5: TIPS OG TRICKS

Luft/vand varmepumpe
Tillykke med din nye grønne varmeløsning fra FyrFyret!
Her er lige et par vigtige punkter, som vil gøre driften af varmepumpen bedre.
• Husk jævnligt at tjekke for blade, smuds, grene og andet foran blæseren på udedelen.
• FyrFyret afholder årligt et eftersyn på varmepumpen ved en KMO certificeret
varmepumpespecialist og udarbejder i den forbindelse servicedokumentation. Dette er både for
at du får den bedst mulig varmeøkonomi i varmepumpen og at garantien på varmepumpen
bibeholdes i hele garantiperioden.
• Fyrfyret anbefaler, at du læser og forstår brugsvejledningen til varmepumpen, da du kun på
denne måde får en optimal forståelse af de funktioner varmepumpen har.
• En varmepumpe er en meget billig måde at varme en bolig op på, derfor skal du forsøge at
udnytte din varmepumpe optimalt, før du gør brug af andre varmekilder (eks. brændeovn).
• Du skal være opmærksom på fremløbstemperaturen på din luft/vand varmepumpe. Indstil den
efter det behov du måtte have i de forskellige årstider for bedst mulig økonomisk drift. Det luner
også i din privatøkonomi
• Det er absolut nødvendigt at sørge for optimal/meget flow igennem dit luft/vand varmesystem,
og her er det nødvendigt, at dine radiatorer har stor ”nok” overflade til at komme af med varmen.
Derfor anbefaler vi altid, at du udskifter dine enkelt-plade radiatorer til dobbelte eller bedre, for at
sikre behørig varmeflade. Vi kan ikke gøres ansvarlige for hvis dette senere viser sig at være en
faktor der er nødvendig for optimal drift, ligesom vi forudsætter, at dit nuværende varmesystem
er lovligt og funktionsdygtigt. Det skal understreges, at vi ser, at det godt kan lade sig gøre, at
enkelte radiatorer er med enkelt-plade, og stadig har et godt og funktionelt varmesystem med
luft/vand varmepumpe, dog er termostater og enkelt-plade radiatorer, faktorer som kan være
nødvendige at skifte eller fjerne. Jo bedre du tilpasser huset til varmepumpen jo mere økonomisk
drift får du.
• Som boligejer er du ansvarlig for at information i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er korrekt.
Du skal derfor, efter montering af en luft til vand varmepumpe, tilpasse dine oplysninger om
hvorledes din bolig opvarmes.
Denne information ændres under niveauet ”varmeinstallation”. Har man flere forskellige
varmeinstallationer, angives den energikilde, som opvarmer den største del af bygningen. Du skal
være opmærksom på, at tilpasse info om niveauet ”opvarmningsmiddel” anvendt i den primære
kilde – ved luft til vand varmepumpe skal du vælge ”elektricitet”. Skriv gerne i klar tekst, at det er
en luft til vand varmepumpe du har fået monteret, så ingen tvivl kan forekomme.
Reglerne om ændring af information hos BBR kan afvige alt efter, hvilken kommune du er bosat
i. Er du i tvivl om hvordan og hvilken information der skal ændres, skal du kontakte den
pågældende afdeling i din kommune som tager sig af BBR oplysninger.
Link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143662
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