
 

 
 
 
 

 

NIRAS A/S 

Sortemosevej 19 

3450 Allerød 

 

 T: +45 4810 4200 

D:  

E:  

 

 www.niras.dk 

CVR-nr. 37295728 

Tilsluttet FRI 

 

1 

 

Notat 

 
Fors A/S 

 
Overskudsvarme fra Stryhns til 

FORS 
 
Kortlægning af overskudsvarmekilder 

ved Stryhns Roskilde 
 

 

Indhold 

1 Opsummering 2 

1.1 Næste skridt 3 

2 Introduktion 3 

3 Kortlægning af overskudsvarme 3 

3.1 Overskudsvarme fra køleanlæg 3 

3.1.1 Forudsætninger 3 

3.1.2 Koncept for afsættelse af varme 4 

3.1.3 Varmemængder 4 

3.2 Overskudsvarme fra bageovne 5 

3.2.1 Forudsætninger 5 

3.2.2 Koncept for afsættelse af varme 5 

3.2.3 Varmemængder 6 

3.3 Overskudsvarme fra trykluftkompressorer 7 

3.3.1 Forudsætninger 7 

3.3.2 Koncept for afsættelse af varme 7 

3.3.3 Varmemængder 7 

3.4 Overskudsvarme i spildevand 8 

3.4.1 Forudsætninger 8 

3.4.2 Temperatur og masse flow analyse 8 

3.4.3 Høj og lavsæson variationer 9 

3.4.4 Koncept for afsættelse af varme 9 

3.4.5 Varmemængder 10 

18. oktober 2017 

Projekt nr.: 230054 

Dokument nr.: 1225558257 

Version 1 

Revision 1 

 

Udarbejdet af crec 

Kontrolleret af cri 

Godkendt af cri 

 



 

 
2 

4 Levering af overskudsvarme til fjernvarmenet 10 

4.1 Koncept 10 

4.2 Rørstørrelser 10 

5 Bilag 12 

5.1 Leverandørmateriale 12 

5.1.1.1 Beregning af varme fra køleanlæg 12 

5.2 Beregningsforudsætninger 13 

5.2.1 Bageovne 13 

5.2.2 Spildevand 15 

 

 

1 Opsummering 
I Tabel 1.1 nedenfor ses undersøgte overskudsvarmekilder og deres potentialer for 

fjernvarmeproduktion:  

Tabel 1.1: Overskudsvarmekilder undersøgt ved Stryhns – bemærk at der vises mængder afsat til 

fjernvarmevandet, hvilket i pkt. angående køleanlæg og spildevand er inkl. produktion relateret til 

elforbrug på varmepumpeanlæg 

Overskudsvarmekilde Middel 

varmeeffekt 
til FJV 
 [MW] 

Energimængde 

[MWh/år] 

Temperaturniveau 

på kilde  
[°C] 

Afstand til 

fjervarmenet, 
[meter] 

Størrelse 

for 
fjernvarme-

rør  

Køleanlæg 1,11 9.753 28 104 DN100 

Båndovne 0,057 503 87 109 DN40 

Trykluftkompressor 0,015 128 80 86 DN25 

Spildevand 0,035 335 28 151 DN65 

Total 1,25 11.011 - - DN125 

 

Givet rørstørrelserne i Tabel 1.1 er der tilstrækkelig kapacitet i det lokale 

fjernvarmenet til at aftage overskudsvarmen. 

Ud fra nærværende undersøgelse vil NIRAS anbefale følgende: 

 At der arbejdes videre med varmepotentialet for køleanlægget, da denne udgør 

langt den største del (ca. 90 %) af den tilgængelige overskudsvarme på site. 

 

 At der ikke arbejdes videre med varmepotentialet fra båndovnene, da 

varmemængden er lille og varmekilden er relativt svært tilgængelig på taget af 

produktionsområdet. 

 

 At der ikke arbejdes videre med overskudsvarmen fra trykluftkompressorerne, 

da varmemængden er lille. Det anbefales dog, at Stryhns internt undersøger, 

om varmen fra trykluftkompressorerne kan udnyttes lokalt f.eks. til 

rumopvarmning eller produktion af varmt brugsvand. 
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 At der ikke arbejdes videre med overskudsvarmen fra spildevandet, da 

varmemængden er lille og problemer med fouling i varmeveksleren ikke kan 

udelukkes.  

1.1 Næste skridt 
Ud fra ovenstående hovedtal vil FORS og Stryhns udvælge hvilke 

overskudsvarmekilder, der skal arbejdes videre med. For den/de udvalgte 

varmekilde(r) udarbejdes et skitseprojekt, som beskriver følgende: 

- Hvordan kan det tekniske anlæg opbygges? 

- Hvad er den naturlige placering i forhold til udbygningsplaner eller lign. hos 

Stryhns og placering af nuværende fjernvarmeledninger? 

- Hvordan indpasses varmen i FORS fjernvarmenet i Roskilde? 

- Hvad er nuværende rammevilkårs indflydelse på projektet? Og hvordan 

kunne en ejerskabsmodel sættes op, som giver det bedste økonomiske afkast 

til begge projektets parter. 

- Investeringsoverslag på den/de udvalgte kilde 

- Driftsøkonomi i den/de udvalgte overskudsvarmekilde 

- Business case med tilbagebetalingstid og følsomhedsberegninger på udvalgte 

parametre 

2 Introduktion 
Nedenfor beskrives og estimeres de overskudsvarmekilder, der umiddelbart er 

observeret på rundtur den 11. oktober. På besøget blev selve produktionen ikke 

inspiceret i detalje, da den primære overskudsvarme findes i utility-systemer 

såsom køleanlæg og trykluftkompressorer. Dog blev afkastet fra bageovne 

inspiceret fra taget på produktionsområdet. 

I dette afsnit vil overskudsvarmemængde i fire potentielle kilder, estimeres ud fra 

materiale leveret af Stryhns. Der er beregnet potentiale for fire forskellige kilder til 

overskudsvarme på sitet. 

3 Kortlægning af overskudsvarme 
Nedenfor vises forudsætninger, koncept for afsættelse af varme og beregnede 

mængder overskudsvarme fra kilde og til fjernvarmenettet. 

3.1 Overskudsvarme fra køleanlæg 

3.1.1 Forudsætninger 

Overskudsvarmemængden er beregnet med følgende forudsætninger: 

- Fremtidigt elforbrug for anlægget: 1.650.000 kWh/år1 

- Maksimal varme afsat i kondensator: 984 kW + 311 kW (se beregninger på 

begge anlæg i bilag 5.1) 

- Elforbrug til kompressorer: 93 % af det samlede elforbrug til centralen 

(erfaringstal) 

- Driftstid oplyst af Stryhns: 8.760 timer/år 

- Pinch-temperatur over veksler: 2 °C (afstemt med Johnson Controls) 

- Fordamper temperatur på køleanlæg: -10 °C (observeret den 11. oktober) 

- Kondenseringstemperatur på køleanlæg: 30 °C (observeret den 11. oktober) 

- Leveringstemperatur på fjernvarme: 75 °C (oplyst ved FORS) 

- COP på varmepumpeanlæg: 4,7 (erfaringstal fra lign. projekter) 

                                                 

1
 Elforbrug i 2016 fratrukket 20 % besparelse ved overgang til køletunneler og besparelsespotentiale fra 

energisynsrapport på ca. 300.000-400.000 kWh/år 
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3.1.2 Koncept for afsættelse af varme 

I dag køles overskudsvarmen bort på Stryhns nye fordampningskondensator ved 

ca. 30 °C. På Figur 3.1 nedenfor ses Stryhns nye fordampningskondensator. 

 

Figur 3.1: Fordampningskondensator 

For at udnytte varmen i fjernvarmesystemet kan den overføres og afkøles i et 

varmepumpeanlæg, som afsætter varmen til FORS fjernvarmenet i nærheden. Det 

anbefales, at nuværende fordampningskondensator bibeholdes for at øge 

forsyningssikkerhed for køleleverancen til kølespiralerne og der opbygges en 

temperaturstyring, så fordampningskondensatorerne vil op-startes hvis 

temperaturen på ammoniakken retur til kondensatoren på køleanlægget stiger. 

Varmen overføres fra ammoniakken til varmepumpen via en mellemkreds bl.a. for 

at sikre, opdeling af de to oliesystemer på køleanlæg og varmepumpeanlæg.  

På Figur 3.2 nedenfor ses konceptet for afsættelse af overskudsvarme fra 

køleanlægget til fjernvarmenettet. 

 

Figur 3.2:Koncept for afsættelse af overskudsvarme fra køleanlæg til fjernvarmenet 

3.1.3 Varmemængder 

Ud fra ovenstående forudsætninger er følgende overskudsvarmemængder 

estimeret og resultatet ses i Tabel 3.1 nedenfor: 

 

 



 

 
5 

Tabel 3.1: Overskudsvarmemængder i køleanlæg 

Område Temperatur, [°C] Middeleffekt,[MW] Max. Effekt, [MW] Middel leverance, 
[MWh/år] 

Køleanlæg 30 0,9 1,3 7.677 

Varmepumpeanlæg 75 1,1 1,6 9.753 

 

3.2 Overskudsvarme fra bageovne 

3.2.1 Forudsætninger 

- Årligt gasforbrug på 194.011 nm3/h (gennemsnit af gasforbrug 2016 og 

forventet gasforbrug 2017) 

- Årlig leverpostej produktion: 8.585 ton/år 

- Temperatur på indtags luft: 15 °C 

- Temperatur leverpostej (før bagning): 40 °C 

- Bage temperatur: 87 °C 

- Vandindhold leverpostej før bagning: 31 % 

- Vandindhold leverpostej efter bagning: 23,5 % 

- Svind i bage processen: 13 % (vand/væske kan komme fra andet i 

produktet) 

- Afkastvarmen er ligesom bagetemperaturen: 87 °C  

- Pinch-temperaturforskel i røggasveksleren:10 °C 

- Gennemsnitlig returtemperatur lokalt i fjernvarmenet: 43 °C (oplyst af FORS) 

- Ingen problemer med kondensering i røggaskøleren. Denne antagelse bør 

undersøges nærmere i en evt. videre undersøgelse. 

- Evt. varmetab fra ovnene negligeres. 

3.2.2 Koncept for afsættelse af varme 

Afkastvarmen for bageovnene er placeret på bygningens tag. Billedet på Figur 3.3 

viser de seks skorstene til de seks brændere. Rørene samles og ledes til fabrikkens 

hovedskorsten. 

 

Figur 3.3: Afkastkanaler for bageovnene 
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Konceptet ved at udnytte afkastvarmen fra bageovnene (båndovnene) er skitseret 

på Figur 3.4. Placeringen på taget kan gøre det mere vanskeligt, at udnytte 

varmen, fordi der enten skal trækkes et rør ned fra taget, eller placeres en veksler 

oven på. 

 

Figur 3.4: Koncept for afsættelse af overskudsvarme fra bageovne til fjernvarmenet 

3.2.3 Varmemængder 

Varmemængderne er beregnet ud fra masse- og energibalancer for ovnene. 

Baseret på energi og masse balancer for ovnen fås flow og energi overblikket på 

Figur 3.5. Se evt. beregninger i bilag 5.2.1 for uddybning. 

 

Figur 3.5: Energi- og flowmængder for båndovne 

Af de 2130 MWh indfyret naturgas fordeles energien i bage-processen således: 

 14 % til opvarmning af selve leverpostejen  

 41 % til fordampning af vand fra leverpostejen 

 45 % til opvarmning af luft  

 

Overskudsvarmen beregnes som afgivet varme ved køling af afkastluften til 50 °C. 
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Overskudsvarmemængderne er opsummeret i Tabel 3.2. 

Tabel 3.2: Overskudsvarmemængder for båndovnene 

Område Temperatur, [°C] Middeleffekt,[MW] Max. Effekt, [MW] Middel leverance, 
[MWh/år] 

Tilført varme i 
ovne 

220/290 
(gasbrændere) 

0,243 0,495 2.130 

Tilgængelig som 
overskudsvarme 

87 0,057 0,117 503 

 

3.3 Overskudsvarme fra trykluftkompressorer 

3.3.1 Forudsætninger 

Der er regnet med følgende forudsætninger: 

- Varmekilde er 2 stk. 45 kW trykluftkompressorer. Den ene er ny og 

frekvensreguleret, den anden er af ældre dato og ikke frekvensreguleret. 

- Den nye kompressor har på to uger 217 driftstimer, som fordeler sig således: 

o 0-20% belastning: 1% 

o 20-40% belastning: 42% 

o 40-60% belastning: 24% 

o 60-80% belastning: 23% 

o 80-100% belastning: 10% 

Hvilket svarer til 2834 fuldlasttimer om året. 

- Den gamle kompressor havde i måleperioden ingen driftstid og det antages 

derfor, at denne har 0 fuldlasttimer om året. 

- 15 % af energi bindes i trykluft, 85 % afsættes som varme. 

3.3.2 Koncept for afsættelse af varme 

 

Figur 3.6: Koncept for varmegenvinding på trykluftkompressorer 

3.3.3 Varmemængder 

Varmemængderne for varmegenvinding på trykluftkompressorerne ses i Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3: Varmemængder fra trykluftkompressorer til fjernvarme 

Område Temperatur, [°C] Middeleffekt,[MW] Max. Effekt, [MW] Middel leverance, 
[MWh/år] 

Trykluft 
kompressorer 

80 0,015 0,038 128 

 

3.4 Overskudsvarme i spildevand 

3.4.1 Forudsætninger 

Spildevandsvarmemængderne er beregnet ud fra følgende forudsætninger: 

- Temperatur på spildevandet estimeret ud fra historisk data til 28 °C 

- Gennemsnitligt flow (i driftstimer) på 3,5 m3/h oplyst af Stryhns 

- COP på varmepumpeanlæg: 4,5 (erfaringstal fra lign. projekter) 

- Antal driftstimer pr. uge og antal uger for hver arbejdstidsmodel jf. Tabel 3.4. 

- Spildevandet afkøles 10 °C. 

- Spildevandet er af en kvalitet, så der ikke opstår fouling i veksleren. 

3.4.2 Temperatur og masse flow analyse 

Der er modtaget følgende temperatur data fra Stryhns: 

 

Figur 3.7: Temperatur og flow data for spildevandet fra Stryhns 

Temperaturen ligger mellem 25 °C og 30 °C det meste af tiden, men det ses også 

at temperaturen er lav når flowet er højt. Der er derfor gjort følgende betragtning: 

Det er beskrevet af Stryhns, at der hver dag i tidsrummet 15-22 findes et 

gennemsnits flow på 6,5 m3/h. Dette resulterer i at gennemsnit flowet de 

resterende 17 timer er 2,26 m3/h. Figur 3.8 viser forsimplet temperatur og flow 

data for 4. og 5. oktober. Ud fra en vægtet beregning med disse værdier fås en 

gennemsnitlig temperatur for vandet på 28,2 °C. 
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Figur 3.8: Forsimplet temperatur og flow data 

3.4.3 Høj og lavsæson variationer 

For at estimere det samlede forbrug pr. år ud fra gennemsnitsforbruget i en 

driftstime bestemmes først antallet af driftstimer pr. år. Dette er ifølge Stryhns 

inddelt efter tre arbejdstidsmodeller med timer pr. uge og antal uger pr. år som i 

Tabel 3.4. 

Tabel 3.4: Spildevandsforbrug ved de tre arbejdstidsmodeller 

Arbejdstidsmodel Timer 
[t] 

Flow 
[m3/uge] 

Antal uger 
[-] 

1 106 455 22 

2 114 399 24 

3 130 371 6 

 

Det samlede flow pr. år bliver 20.468 m3, hvilket svarer til et årsgennemsnit på 

2,34 m3/t.  

3.4.4 Koncept for afsættelse af varme 

Efter rensning og fedtudskilning bortledes  spildevandet fra fabrikken. I dette 

koncept ledes spildevandet efter rensning og fedtudskilning gennem en 

varmeveksler, som varmer vand i en mellemkreds op fra 16 til 26 °C. Det 

opvarmede vand benyttes som varmekilde i fordamperen på en varmepumpe. Via 

den tilførte effekt fra kompressoren afgives varmen til fjernvarmenettet i 

kondensatoren ved 75 °C. Figur 3.9 viser konceptet. 
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Figur 3.9: Koncept for varmeafsættelse fra spildevand til fjernvarmenet 

3.4.5 Varmemængder 

Ud fra ovenstående forudsætninger og datagrundlag er varmemængderne i Tabel 

3.5 beregnet (se bilag 5.2.2 for beregningen) 

Tabel 3.5: Overskudsvarme tilgængelig i spildevand 

Område Temperatur, [°C] Middeleffekt,[MW] Max. Effekt, [MW] Middel leverance, 
[MWh/år] 

Spildevand 28 0,027 0,29 239 

Varmepumpeanlæg 75 0,035 0,37 306 

 

 

4 Levering af overskudsvarme til 

fjernvarmenet 

4.1 Koncept 
I dag er Stryhns den ’sidste’ kunde på distributionsledningen (DN150), men der er 

planlagt udvidelser af nettet (DN125), så der i fremtiden kan tilsluttes flere 

forbrugere. Tilslutningen af Stryhns som varmeproducent kunne konceptmæssigt 

se ud som på Figur 4.1. Her byder overskudsvarmen ind med varme på 

fremløbsstrengen, som fordeles ud til nye forbrugere længere ude på nettet, men 

evt. også tilbage mod det resterende fjernvarmenet i Roskilde. Denne flowretning 

afhænger overskudsvarmemængden fra Stryhns og forbruget længere ude i 

nettet.  

 

Figur 4.1: Koncept for overskudsvarmeveksler hos Stryhns 

4.2 Rørstørrelser 
- Fjernvarmeledning er beliggende i Vestre Kirkevej ca. 100 meter fra fabrikken 

og har diameter Ø168 svarende til DN150. 
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- Kunder i området garanteres 70 °C om vinteren og 60 °C om sommeren.  

- Fremløbstemperaturen er maksimalt 75 °C. 

- Returtemperaturen fra Stryhns er gennemsnitligt 41 °C 

- Returtemperaturen lokalt i nettet er gennemsnitligt 43 °C 

Det antages derfor, at opvarmningen i en fremtidig varmeproducent 

(varmepumpe) hos Stryhns er 75-43 = 32 °C. Baseret på dette samt de 

maksimale varmeeffekter for de fire potentielle varmekilder er rørstørrelserne for 

de fire overskudsvarme projekter (og den samlede rørstørrelse i tilfældet at alle 

projekter gennemføres) dimensioneret. Rørstørrelserne dimensioneres så 

flowhastigheden ikke overstiger 1,5 m/s og tryktabet ikke overstiger 200 pa/m. 

Resultatet ses i Tabel 4.1. 

Rørtyper og dimensioner kan optimeres i forhold til investeringspriser og årligt 

energitab i en evt. senere skitseprojekt. 

Tabel 4.1: Dimensionering af rørstørrelser til fjernvarmeproduktion 

Overskudsvarmekilde Maks 
varmeeffekt 

til FJV 
 [MW] 

ΔT 

[°C] 

Krævet 
rørstørrelse 

til 
fjernvarme  

Flowhastighed 

[m/s] 

Køleanlæg 1,60 34 DN100 1,25 

Båndovne 0,117 34 DN40 0,57 

Trykluftkompressor 0,038 34 ≤DN25 0,42 

Spildevand 0,370 34 DN65 0,67 

Total 2,125 34 DN125 1,10 

 

Det kan observeres, at ingen af de dimensionerede rørstørrelser overgår de lokale 

rørstørrelse i fjernvarmenettet (DN150 og DN125). Det kan konkluderes, at 

fjernvarmenettet lokalt har tilstrækkelig kapacitet til at aftage overskudsvarmen – 

uanset hvilke af de fire muligheder der gennemføres. 
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5 Bilag 

5.1 Leverandørmateriale 

5.1.1.1 Beregning af varme fra køleanlæg 
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5.2 Beregningsforudsætninger 

5.2.1 Bageovne 

Ud fra forudsætningerne findes følgene: 
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Leverpostej før bagning: 

𝑚𝑙𝑝,𝑓ø𝑟 =
𝑚𝑙𝑝,𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟

(1 − 𝑠𝑣𝑖𝑛𝑑)
=

8585
𝑡𝑜𝑛
å𝑟

(1 − 0,13)
= 9868

𝑡𝑜𝑛

å𝑟
 

Fordampet vand: 

𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑,𝑓𝑜𝑟𝑑 = 𝑚𝑙𝑝,𝑓ø𝑟 − 𝑚𝑙𝑝,𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 = 9868
𝑡𝑜𝑛

å𝑟
− 8585

𝑡𝑜𝑛

å𝑟
= 1283

𝑡𝑜𝑛

å𝑟
 

Varmekapacitet leverpostej: 

𝑐𝑝,𝑙𝑝 = ((1 − 𝑇ø𝑟𝑠𝑡𝑜𝑓) + ((0,328 + 0,0027 ∙ 𝑇) ∙ 𝑇ø𝑟𝑠𝑡𝑜𝑓) ∙ 4,18
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
 

𝑐𝑝,𝑙𝑝 er udregnet for leverpostejen før og efter bagningen og en gennemsnitsværdi 

er blevet brugt i varmeberegningen. Gennemsnitsværdi er 𝑐𝑝,𝑙𝑝 = 2,66
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
 

Varme fra gasafbrænding: 

𝑄𝑔𝑎𝑠 = 𝑚𝑔𝑎𝑠 ∙ ℎ𝑔𝑎𝑠 = 194.011𝑛𝑚3 ∙ 39,53
𝑀𝐽

𝑛𝑚3
= 7.669.253 

Varme tilført leverpostej i proces: 

𝑄𝑙𝑝 = 𝑚 𝑐𝑝𝛥𝑇 = 8585
𝑡𝑜𝑛

å𝑟
∙ 2,66

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ (87°𝐶 − 40°𝐶) = 1.071.931

𝑀𝐽

å𝑟
  

Varme tilført vand i proces: 

𝑄𝑣𝑎𝑛𝑑 = 𝑚 (𝑙𝑓 + 𝑐𝑝𝛥𝑇)  = 1283
𝑡𝑜𝑛

å𝑟
∙ (2257

𝑘𝐽

𝑘𝑔
+ 4,18

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ (87°𝐶 − 40°𝐶)) = 3.147.338

𝑀𝐽

å𝑟
  

Varme tilført luft i proces: 

𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑄𝑔𝑎𝑠 − 𝑄𝑙𝑝 − 𝑄𝑣𝑎𝑛𝑑 = 3.449.984
𝑀𝐽

å𝑟
 

Luft massestrøm: 

𝑚𝑙𝑢𝑓𝑡 =
𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ ∆𝑇
=

3.449.984
𝑀𝐽
å𝑟

1,01
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ (87°𝐶 − 15°𝐶)

= 47442
𝑡𝑜𝑛

å𝑟
 

Ved køl af fugtig luft til 53°C fås følgende varmemængde: 

𝑄𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 = (𝑚𝑙𝑢𝑓𝑡𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 + 𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑐𝑝,𝑣𝑎𝑛𝑑) ∙ ∆𝑇 = 

(47442
𝑡𝑜𝑛

å𝑟
1,01

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
 + 1283

𝑡𝑜𝑛

å𝑟
∙ 4,18

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
) (87°𝐶 − 53°𝐶)  = 1.811.473

𝑀𝐽

å𝑟
= 503𝑀𝑊ℎ 

Gennemsnits effekt: 

𝑃 =
𝐸

𝑡
=

503𝑀𝑊ℎ

8760ℎ
= 0,0574𝑀𝑊 
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5.2.2 Spildevand 

Gennemsnitlig effekt i spildevandsveksleren bestemmes ud fra volumen flow og 

temperaturer: 

𝑃𝑠𝑝𝑖𝑙𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑑 =
𝑉𝑠𝑝𝑖𝑙𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑑𝜌𝑣𝑎𝑛𝑑

3600
∙ 𝑐𝑝,𝑣𝑎𝑛𝑑 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑑 − 𝑇𝑢𝑑) 

=
2,34

𝑚3

ℎ
∙ 1000

3600
∙ 4,2

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
∙ (28°𝐶 − 18°𝐶) = 27,3 𝑘𝑊  

Fordamper effekten er identisk med effekten i spildevandsveksleren. Kompressor 

effekten: 

𝑃𝑘𝑜𝑚𝑝 =
𝑃𝑓𝑜𝑟𝑑

1 − 𝐶𝑂𝑃𝑉𝑃
=

27,3 𝑘𝑊

1 − 4,5
= 7,7𝑘𝑊 

Kondensator effekt (evt. tab fra kølekredsen negligeres): 

𝑃𝑘𝑜𝑛𝑑 = 𝑃𝑓𝑜𝑟𝑑 + 𝑃𝑘𝑜𝑚𝑝 = 27,3 + 7,7 = 34,9𝑘𝑊 

Årlig varmeproduktion 

𝑄𝐹𝑉 = 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑑 ∙ 8760ℎ = 0,0349𝑀𝑊 ∙ 8760ℎ = 306 𝑀𝑊ℎ 

 


