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Dansk deltagelse i IEA
Heat Pumping Technologis Program
Baggrund:
Danmark har siden pr. 1. januar 2013 meldt sig ind i IEA’s varmepumpeprogram HPT.
Målet er at understøtte dansk erhvervslivs og forskningsmiljøers deltagelse i internationale
varmepumpe-projekter.
Det er et mål at formidle internationale erfaringer og viden fra IEA’s varmepumpeprogram til såvel
den danske energiadministration (Energistyrelsen) som til de relevante danske aktører i Danmark

ANNEX 35 – APPLICATION OF INDUSTRIAL HEAT PUMPS
Annex 35 - Application of Industrial
Heat Pumps
Reducere brugen af energi og
emissionen af drivhusgasser. Ved
udbrede varmepumpe installationer
I industrien. Udvikling og information
som vil lede til en bedre forståelse for
mulighederne og øget brug af
varmepumper.

Kilde: Kortlægning af erhvervslivets
energiforbrug, November 2008, Energistyrelsen

www.heatpumpcentre.org

ANNEX 48 INDUSTRIAL HEAT PUMP, SECOND PHASE

?

Formål
Hvordan kan vi overvinde eksisterende
barrierer for stor skala udbredelse af
industrielle ?

!

Arbejde
Analyserer case studies med stort
besparelses potentiale og udvikle simple
modeller for integration af varmepumper
i.

=

Resultat:
Koncentreret informations materiale for
politiske beslutningstagere, foreninger,
industrier og trænings kurser som viser
potentialet for industrielle varmepumper.

www.heatpumpcentre.org

Danmark har søgt deltagelse
med opbakning fra den danske
varmepumpe branche for
industrielle varmepumper:
JCI, ICS, Innoterm, Svedan,
Advansor og DTI.

ANNEX 44 PERFORMANCE INDICATORS FOR ENERGY EFFICIENT
SUPERMARKET BUILDINGS

?

Formål
Den aktuelle energieffektivtet og
energibesparelses potentiale for
individuelle supermarkeder er ofte
ukendt.

!

Arbejde
Udarbejdelse af key performance
indicators baseret på målinger og
løbende data og sammenligne KPI’s for
forskellige supermarkeder.

=

Resultat
Udvikling af en sammenligningsmetode til
evaluering af energi besparelses
potentialet for individuelle
supermarkeder.

www.heatpumpcentre.org

Danmark deltager Danfoss, AKcentralen, IPU og Teknologisk
Institut. Vi bidrager med data
fra målinger på en lang række
supermarkeder.

ANNEX 42 HEAT PUMPS IN SMART GRIDS

?

Formål
Hvordan kan varmepumper blive brugt
bedst i Smart Grids til at reducere energi
forbrug CO2-emissions og energi
omkostninger.?

!

Arbejde
Finde de kritiske succes faktorer for
implementering af varmepumpe
teknologier i smart grids og smart cities.

=

Resultat
At lave et scenarie værktøj til Smart Grids
som kan bruges af beslutningstagere til at
vælge den bedste løsning.

www.heatpumpcentre.org

Danmark deltager med Insero
Energy, og Jardfeingi samt
Teknologisk Institut.

ANNEX 47 HEAT PUMPS IN DISTRICT HEATING AND COOLING
SYSTEMS

?

Formål
Hvordan kan varmepumper i DHC
systemer blive implementeret på den
bedste måde?

!

Arbejde
Beskrive eksisterende løsninger, udvikle
nye løsninger, undersøge markeds og
energireduktions potentialet og
implementeringsmuligheder

=

Resultat
Vise hvordan varmepumper kan
implementeres I bade nye og gamle
fjernvarmesystemer samt I store og små
systemer på den bedste made. Beskrive
forskellige typer af integrering.

www.heatpumpcentre.org

Image source: SP Technical Research Institute of Sweden

Danmark deltager med Grøn
Energi, Ålborg Universitet, JCI,
og Teknologisk Institut.

4G: 4th GENERATION
Low energy demands
Smart energy (optimum
interaction of energy
sources, distribution
and consumption)
2-way DH

Koordineret med IEA DHC program
• IEA DHC/CHP deler information
• Annex 47 præsenteres årligt for IEA DHC
ExCo
• Annex 47 blev præsenteret IEA DHC ExCo in
Maj
• IEA DHC/CHP focus er 4 Generation District
Heating og lav temperatur systemer

Hvad får vi ud af at deltage ??
 Information fra forskellige lande, tendenser og udvikling og overblik
over potentialer og problemer og forskelle i markeder og energi
systemer.










Potentialer og muligheder for industrielle varmepumper
Nordlige Kina Fjernvarme varmepumper
Brugsvandsvarmpumper i Frankrig
Hybrid varmepumper i UK og Holland

Markedsinformation
Indblik i hvad der udvikles og hvor langt de er.
Tilgang til deltagelse i internationale projekter
Et bredt internationalt netværk af eksperter, universiteter,
teknologiske institutter og virksomheder.

…FLERE PROJEKTER ER PÅ VEJ
Følgende ideer er i proces:
• Lige startet: Heat Pumps in Multi-Family Buildings
• Lige startet: Follow-up on Annex 40
"Heat pump concepts for Nearly Zero-Energy Buildings"
• Forslag: Development of Precompetitive Open and Standardized
Communication Protocols to Facilitate Commissioning and Recommissioning
• Forslag: Acoustic Signatures of Heat Pumps
• Ide: Non-Vapour-Compression Technologies
• Ide: Ground source heat pumps

www.heatpumpcentre.org

Tak for jeres opmærksomhed
svp@teknologisk.dk

