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Specifikation för provning av vätska/vattenvärmepumpar enligt 

Energimyndighetens, Testlabs, provprogram 

Provningen sker enligt nedanstående huvudmoment: 

1. Prestandaprovning vid rumsuppvärmning (enligt EN14511:2013 och  EN14825:2013),  

lågtemperatur- och högtemperatursystem, kallt klimat. 

2. Prestandaprovning vid tappvarmvattenvärmning enligt EN16147:2011 och 

ekodesignförordningarna EU 814/2013 och EU 812/2013 

3. Mätning av energiförbrukning från ”småförbrukare” enligt EN14825:2013 

4. Mätning av ljudeffektnivå enligt EN-ISO 3747 och relevanta delar av EN12102 

5. Beräkning av SCOP och s enligt EN14825 och ekodesignförordningarna EU 

813/2013, EU 811/2013 samt transitional methods 2014/C 207/02 

6. Beräkning av SCOPkombi, kombinerat för både rumsuppvärmning och 

tappvattenvärmning, enligt SP metod 4967-1 (för varvtalsstyrda SP-metod 4967-2) 

7. Granskning av värmepump enligt bilaga 3 

8. Eventuellt kombinerat prestandaprov för rums- och tappvattenvärmning 

 

Provobjekt 

Urval av provexemplar görs av Energimyndigheten enligt deras kriterier för val av 

provföremål. Provobjektet ska levereras till SP innan ett visst datum fastställt av 

Energimyndigheten. Tillverkaren eller leverantören av värmepumpen (T/L) skall även 

tillhandahålla SP handlingar såsom svensk bruksanvisning, installationsmanual och elschema 

samt ifylld komponentförteckning enligt bilaga 2. 

Offerten gäller vätska/vattenvärmepumpar (berg-/jordvärmepumpar) som producerar både 

värme och tappvarmvatten.  Offerten gäller värmepumpar med en maximal effekt på 16 kW 

vid provpunkterna i tabell 1-3. Offerten gäller inte värmepumpar med direktförångning av 

köldmediet, så kallade DX-värmepumpar. 

Beroende på om värmepumpens kompressor arbetar med fast eller variabelt varvtal kommer 

provpunkterna att variera. Provpunkterna finns beskrivna i tabell 1-3. 

För värmepumpar som samproducerar rumsuppvärmning och tappvarmvatten behöver extra 

prov göras för att kunna bedöma hur samproduktionen påverkar SCOPkombi. Detta finns 

närmare beskrivet i kapitel 7.  
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Utförande av provning 

Provningar genomförs på SP, enheten för Energiteknik, Industrigatan 4 i Borås. För 

vägbeskrivning och information om hotell etc. se SP:s hemsida: www.sp.se 

T/L förutsätts medverka vid provstart för att bistå vid tekniska frågeställningar och för 

eventuell justering av olika parametrar till de inställningar som skall användas under 

provningen. Om värmepumpen alternerar mellan värmning av värme- och tappvarmvatten ska 

värmepumpen kunna ställas in för att arbeta i enbart värmedrift eller läge för tappvarmvatten-

värmning, t.ex. genom låsning av shuntventil eller genom ersättning av temperaturgivare med 

lämpliga motstånd. Effekten på integrerade cirkulationspumpar ska kunna låsas, för garantera 

stabila provningsförhållanden. Enligt EN14511-3:2013 ska cirkulationspumpar med variabel 

hastighet kunna sättas så att externt differenstryck blir maximalt 10kPa. För 

cirkulationspumpar med en eller flera hastigheter, så ska hastigheten ställas så att det externa 

differenstrycket blir så lågt som möjligt.  

Vid provstart finns även möjlighet att för den inledande provpunkten (provpunkt 3 i tabell 1) 

läsa av momentana provningsdata såsom tillförd eleffekt och avgiven värmeeffekt, för att 

säkerställa att värmepumpen arbetar som förväntat. Provstart beräknas ta 3-6 timmar i anspråk 

och sker under ordinarie arbetstid.   

Fabriks- eller normalinställningar av värmepumpen ska i första hand användas. Om några 

ändringar av dessa ska göras inför testet ska dessa redovisas, motiveras och accepteras av 

Energimyndigheten innan testet startas. Justeringar eller ändringar av värmepumpens 

inställningar tillåts inte efter att provningen startats (förutom i vissa undantagsfall då sådana 

ändringar i så fall först måste accepteras av Energimyndigheten). Enbart ändringar av 

börvärden etc. som är nödvändiga för att ändra provpunkt är då tillåtna. SP ansvarar för 

montering och demontering av SP:s mätutrustning och löpande kontakter med 

Energimyndigheten och T/L under provningens gång. Preliminära data från provningar 

(prestandaprov, tapprov, mätning av småförbrukare samt ljudprov) levereras löpande från SP 

till Energimyndigheten och T/L. Inga beräknade värden (ex SCOP) levereras innan rapporten 

är färdig. För att ingen fördröjning av provningen skall uppstå, krävs att T/L och 

Energimyndigheten omgående kontrollerar preliminära data. Preliminära data är endast för 

internt bruk, och får inte kommuniceras utåt.  

T/L förutsätts ha en kontaktperson som är nåbar under kontorstid, och som omgående kan 

svara på eventuella frågeställningar kring provobjektets inställningar. 

Tilläggskostnader 

För prov som måste köras om p.g.a. felaktiga inställningar eller felaktig information från 

tillverkaren, tas samma kostnad ut som för det föregående provet. 

Vid stillestånd längre än ett dygn på grund av att svar inväntas från tillverkaren, tas en 

stilleståndskostnad på 7000kr/dygn ut i max en vecka. 

För övrig extra tidsåtgång, exempelvis på grund av felsökning om värmepumpen inte fungerar 

som den ska, eller att effekten på cirkulationspumpar inte går att låsa, tas en timkostnad på 950 

SEK/h. 

T/L och Energimyndigheten informeras då en tilläggskostnad uppstår. 
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Provningsrapport 

Den färdiga rapporten skickas i pappersformat tillsammans med elektronisk kopia i pdf-format 

till Energimyndigheten, som är SP:s uppdragsgivare. Energimyndigheten skickar rapporten till 

T/L. Resultaten som presenteras i  rapporten gäller endast för den provade värmepumpen med 

valda inställningar och vid redovisade förhållanden. 

 

Beskrivning av provningsmomenten 

1. Prestandaprovning vid rumsuppvärmning  
Prestandaprovning för rumsuppvärmning kommer att göras enligt EN14511:2013 och 

EN14825:2013 vid de provpunkter som redovisas i Tabell 1 alternativt Tabell 2 och Tabell 3 

nedan.  

Tillverkaren väljer själv Pdesignh för värmepumpen, och provpunkterna i tabell 2 och 3 anpassas 

därefter. 

Prestandaprovningen omfattar mätning och beräkning av exempelvis 

- in- och utgående köldbärar- och värmebärartemperaturer 

- tryckdifferens för köld- och värmebärare över värmepumpen 

- avgiven värme, värmeeffekt 

- tillförd eleffekt 

- värmefaktor, COP 
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1.1. Provpunkter för värmepumpar med fast varvtal 

 

Värmevattnets flöde kommer att sättas vid provpunkt 3 respektive provpunkt 6 enligt Tabell 1, 

så att en temperaturdifferens på 5 K respektive 8 K erhålls för värmevattnet. Samma 

värmevattenflöde kommer sedan att bibehållas i övriga provpunkter. Om värmepumpen har ett 

variabelt värmevattenflöde kommer istället en konstant temperaturdifferens att användas, 

enligt EN14825:2013.  

 

Resultatet  från provpunkterna kommer att användas för att interpolera fram provpunkter 

beskrivna i EN14825:2013, för att beräkna SCOP. 

Tabell 1. Provpunkter vid rumsuppvärmning för vätska/vattenvärmepumpar med fast varvtal 

Provpunkt 

Temperatur, °C 

Temperatur 

köldbärare in,  

tci 

Temperatur 

köldbärare ut,  

tco 

Temperatur 

värmebärare in,  

twi 

Temperatur 

värmebärare ut,  

two 

1
d 

±0 b b +25 

2
d
 ±0 b b +30 

3 
a
 ±0 -3 +30 +35 

4
d 

±0 c c +35 

5
d 

±0 c c +45 

6
a 

±0 -3 +47 +55 

a: Standard rating condition enligt EN 14511-2 Provningsförhållanden. 

b: Provas med samma värmebärar- och köldbärarflöde som i provpunkt 3. Om värmepumpen 

har ett variabelt värmevattenflöde, kommer istället en konstant temperaturdifferens på 5 K 

att användas på värmebärarsidan.   

c: Provas med samma värmebärar- och köldbärarflöde som i provpunkt 6.  Om värmepumpen 

har ett variabelt värmevattenflöde, kommer istället en konstant temperaturdifferens på 8 K 

att användas på värmebärarsidan. 

d:   Provpunkten ingår inte i EN14511 men behövs för att ge indata till SCOP-beräkningarna.   

v 
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1.2. Provpunkter för varvtalsstyrda värmepumpar 

För varvtalsstyrda värmepumpar kommer prov att ske för provpunkterna i tabell 2 och/eller 

tabell 3, beroende på vilken temperaturapplikation som valts.  

En ratingpunkt krävs för att bestämma flödena. Rating kommer för varvtalsstyrda 

värmepumpar att ske vid provpunkt E i tabellerna nedan, det vill säga Prating=Pdesignh. 

 

Om värmepumpen har ett variabelt värmevattenflöde kommer en konstant temperaturdifferens 

att användas på värmebärarsidan, enligt EN14825:2013.  

 

Proverna kommer att utföras med låst frekvens. 

 

Tabell 2. Dellastförhållanden och värmekurva, lågtemperaturapplikation, enligt EN14825 

 Klimat C  Värmekälla Värmesänka 

 

Dellast-

förhållande 

% 

Utomhus-

temperatur 

Temperatur 

Köldbärare 

in/ut  

Temperaturer in/ut 

 

  °C  °C °C 

A 61 % -7 0/a b/30 

B 37 % 2 0/a b/27 

C 24 % 7 0/a b/25 

D 11 % 12 0/a b/24 

E 100 % TOL= -22 0/a b/35 

F  Tbiv 0/a Bestäms genom interpolering 

a = med samma flöde som i ratingpunkten (0/35) 

b = med samma flöde som i ratingpunkten (0/35) för värmepumpar med fast vattenflöde. För 

värmepumpar med ett variabelt flöde används en konstant temperaturdifferens på 5 K. 

 

Tabell 3. Dellastförhållanden och värmekurva, högtemperaturapplikation, enligt EN14825 

 Klimat C  Värmekälla Värmesänka 

 

Dellast-

förhållande 

% 

Utomhus-

temperatur 

Temperatur 

Köldbärare 

in/ut  

Temperaturer in/ut 

 

  °C  °C °C 

A 61 % -7 0/a b/44 

B 37 % 2 0/a b/37 

C 24 % 7 0/a b/32 

D 11 % 12 0/a b/28 

E 100 % TOL= -22 0/a b/55 

F  Tbiv 0/a Bestäms genom interpolering 

a = med samma flöde som i ratingpunkten (0/55) 

b = med samma flöde som i ratingpunkten (0/55) för värmepumpar med fast vattenflöde. För 

värmepumpar med ett variabelt flöde används en konstant temperaturdifferens på 8 K. 
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2. Prestandaprovning vid tappvarmvattenvärmning 

Prestanda vid värmning av tappvarmvatten kommer att testas enligt EN16147:2011 (del A-D), 

se Tabell 4. Testet kommer att utföras med en temperatur på det inkommande kallvattnet på 

10°C. Eltillsatsen ska vara frånslagen under testet. Maximal mängd tappvarmvatten med en 

temperatur 40°C och COP vid tappvattenvärmning kommer att beräknas utifrån testresultaten.  

Tappcykeln som ska användas kommer att tas från ekodesignförordningarna, och inte från 

EN16147. Tappcykel L kommer att användas. 

Tabell 4. Delmoment som kommer att testas för tappvarmvattenvärmning enligt EN16147 

Delmoment Beskrivning 

A Uppladdningstid 

B Bestämning av tomgångsförbrukning 

C 
Bestämning av energianvändning och COP vid 

tappvarmvattentillverkning för referenstappcykel Large. 

D 
Bestämning av referensvarmvattentemperaturen och den 

maximala mängden tappvarmvatten i en kontinuerlig tappning.  

 

Tomgångsförbrukning samt referensvarmvattentemperaturen kommer också att bestämmas 

under provningen. Tappcykel L (24 tappningar, totalt 11,655 kWh/dygn) kommer att användas 

i del C. Tappcykel L visas i Tabell 5. I tappcykeln finns angivna temperaturer som ska uppnås. 

Om dessa temperaturer inte uppnås, kommer erforderlig mängd tillsatsel som skulle behöva 

tillföras för att uppnå temperaturen beräknas och läggas till då COPDHW beräknas. 

  



 
 

  

 OFFERT 
 Datum Beteckning Sida 

 2015-02-18 COX50437 7 (11) 
   

 Bilaga 1 

  

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut      

 

Tabell 5. Tappcykel M, L och XL i ekodesignförordningen EU 814/2013  
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3. Provning av energiförbrukning från “småförbrukare” 

 
För att kunna utföra SCOP-beräkningar kopplade till EN14825 behöver värmepumpens 

energiförbrukning mätas under perioder då uppvärmningsbehov saknas. Provningen utförs 

enligt instruktionerna i EN14825. 

 

Tabell 6. Provpunkter för mätning av elförbrukningen under perioder utan värmebehov 

Provpunkt Mode Beskrivning enligt EN14825 

1 Compressor off state 

 

(Definition saknas i EN14825) 

 

2 Thermostat off mode 

Mode corresponding to the hours with no cooling or 

heating load of the building, whereby the cooling or 

heating function of the unit is switched on, but is not 

operational, as there is no cooling or heating load  

 

Note 1 to entry: This condition is therefore related to 

outdoor temperatures and not to indoor loads. 

Note 2 to entry: Cycling on / off in active mode is not 

considered as thermostat-off. 

3 Standby mode 

Mode wherein the unit is switched off partially and can 

be reactivated by a control device or timer 

 

4 Off mode 

Mode wherein the unit is completely switched off and 

can be reactivated neither by control device nor by timer 

 

 

Kommentarer till Tabell 6:  

 

Compressor off mode 

Inträffar när värmepumpens kompressor cyklar av och på. Elförbrukningen mäts när 

kompressorn tillfälligt är av pga. att det inte finns något uppvärmningsbehov (beroende på hög 

returtemperatur). ”Compressor off mode” används för att beräkna cc-faktorn. 

 

Hög returtemperatur kommer att simuleras genom att sänka värmekurvan. Värmepumpens 

elförbrukning mäts under 10 minuter och ett medel beräknas. 

 

Thermostat off mode 

Värmepumpens elförbrukning när kompressorn inte är i drift pga. att det inte finns något 

uppvärmningsbehov (beroende på hög utomhustemperatur).  

 

Hög utomhustemperatur kommer att simuleras genom att byta ut sensorn mot ett motstånd av 

lämplig storlek som ger en önskad utomhustemperatur. Värmepumpens elförbrukning mäts 

under 60 minuter och ett medel beräknas. 
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Standby mode 

Vid standby mode stoppas värmepumpen med hjälp av kontrollutrustningen, efter 10 minuter 

mäts energiförbrukningen. Värmepumpens elförbrukning mäts under 10 minuter och ett medel 

beräknas. 

 

Off mode 

Vid off mode stängs värmepumpen av, efter 10 minuter mäts energiförbrukningen. 

Värmepumpens elförbrukning mäts under 10 minuter och ett medel beräknas. 

 

För vissa värmepumpar kommer standby mode och off mode troligen att vara identiska. 

 

Crankcase heater mode 

I EN14825 beskrivs också hur energiförbrukningen i ”crankcase heater mode” ska mätas. För 

vätska/vatten värmepumpar har vi antagit att crankcase heater saknas. 

 

4. Mätning av ljudeffektnivå 

Bestämning av den A-vägda ljudeffektnivån från värmepumpen kommer att utföras enligt 

relevanta delar av EN12102 samt ISO3747. Om vi finner att metoden inte är tillämplig pga 

mätobjektets egenskaper kommer vi att använda oss av en alternativ mätmetod som minskar 

mätosäkerheten. Mätning av ljudeffekt kommer att utföras vid driftfall enligt tabell 7. 

Tabell 7. Provpunkt vid vilket ljudprov utföres för värmepumpar med fast varvtal. 

Provpunkt 

Temperatur, °C 

Temperatur 

köldbärare in,  

tci 

Temperatur 

köldbärare ut,  

tco 

Temperatur 

värmebärare in,  

twi 

Temperatur 

värmebärare ut,  

two 

6
 ±0 -3 +47 +55 

 

För varvtalsstyrda värmepumpar kommer ljudprovet att utföras vid provpunkt E i tabell 3. 

5. Beräkning av SCOP, s och SCOPkombi  

SCOP, ηS 

SCOP kommer att beräknas enligt EN14825 och ekodesignförordningarna. Där förordningarna 

och EN14825 skiljer sig, exempelvis för timmarna i off-mode, kommer förordningarna att 

användas. ηS kommer att beräknas enligt förordningarna. Inget bidrag för olika klasser av 

temperaturregulatorer kommer att tas hänsyn till. 

SCOP beräknas för ett hus vars Pdesignh väljs av tillverkaren. Det finns möjlighet att välja olika 

Pdesignh för olika temperaturapplikationer. 

Beräkningsgången i EN14825 bygger på en så kallad bin-metod. Med bin-metod avses en 

metod där man har samlat, räknat och sorterat de timmar då en viss utomhustemperatur råder 

för en specifik ort. Alla timmar med en utomhustemperatur på 5°C samlas i en bin och alla 

timmar med en temperatur på 6°C i nästa och så vidare. Genom att beräkna värmepumpens 

prestanda för varje given utomhustemperatur kan man sedan summera hur effektiv den är över 

året för ett givet klimat. I EN14825 finns tre standardklimat angivna; kallt, medel och varmt 

Europaklimat. I beräkningarna kommer det kalla klimatet att användas, vilket ska spegla 

klimatet i Helsingfors och därmed är det klimat som bäst efterliknar svenska förhållanden.    
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För de timmar där husets värmebehov är lägre än den lägsta kapacitet värmepumpen kan 

arbeta vid, kommer on-off-drift att antagas. För dessa timmar kommer då den antagna 

värmevattentemperaturen att vara högre än vad värmekurvan ger för den aktuella 

utetemperaturen, för att kompensera för off-perioderna. För de timmar då värmepumpens 

kapacitet är lägre än värmebehovet kommer tillsatsvärme antas stå för den resterande 

uppvärmningen.  

Tabell 8. Dellastförhållanden och värmekurva baserat på EN14825 

 Klimat C  Värmekälla Värmesänka 

 

Dellast-

förhållande 

% 

Utomhus-

temperatur 

Temperatur 

Köldbärare 

in/ut  

Temperaturer in/ut °C 

 

  °C  °C 

°C 

Lågtemperatur 

(”golv”) 

°C 

Högtemperatur 

(”radiator”) 

A 61 % -7 0/* */30 */44 

B 37 % 2 0/* */27 */37 

C 24 % 7 0/* */25 */32 

D 11 % 12 0/* */24 */28 

E 100 % TOL= -22 0/* */35 */55 

F  Tbiv 0/* 
Bestäms genom 

interpolering 

Bestäms genom 

interpolering 

 

SCOPkombi 

Beräkningarna av systemårsvärmefaktor och energibesparing kommer att ske enligt SP-metod 

4967-1 och 4967-2, som baseras på beräkningsmetoden i EN14825:2013. I SP-metoden är 

EN14825 modifierad för att bland annat ta hänsyn till produktionen av tappvarmvatten. 

Beräkningar kommer att utföras för ett hus med det av tillverkaren valda Pdesignh, och därutöver 

kommer tappvattenbehovet för tappcykel L att adderas. 

Beräkningar kommer att utföras för dels ett hus med ett radiatorsystem (55°C vid den 

dimensionerande utetemperaturen, DUT) och dels för ett hus med ett golvvärmesystem (35°C 

vid DUT), om provningar utförts för båda temperatursystemen. 

Indata till beräkningarna kommer att tas fram via linjär inter- och extrapolering från testdata 

från Tabell 1 för värmepumpar med fast varvtal (alternativt Tabell 2 och Tabell 3 för 

varvtalsstyrda värmepumpar) och från tappvarmvattentestet beskrivet i Tabell 4. 
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6. Granskning av värmepump och dokumentation 

Granskning av svenska drift- och skötselanvisningar utförs enligt mall utarbetad av SP och 

Energimyndigheten. T/L skall tillhandahålla SP ifylld komponentförteckning och frågeformulär 

enligt bilaga 2. 

 

7. Kombinerat prestandaprov för rums- och tappvarmvattenvärmning 

För värmepumpar som värmer värmevatten och tappvarmvatten samtidigt kommer ett eller 

flera kombinerade tester att utföras för varje temperaturapplikation. Vilka kombinerade 

provpunkter som krävs beror på tekniken, och avgörs i samråd mellan SP, Energimyndigheten 

och tillverkaren. Detta prov innebär att värmepumpen får värma värmevatten samtidigt som en 

tappcykel körs.  

Ett COP för den kombinerade driften kommer att beräknas utifrån dessa tester. Detta värde 

kommer att jämföras med det COP som skulle ha erhållits om värmepumpen hade gått i helt 

alternerande drift och förhållandet mellan dessa två COP-värden kommer att beräknas och 

användas i beräkningarna av SCOPkombi. För varje bin i beräkningarna kommer det beräknas hur 

stor andel av tiden som värmepumpen kommer att gå i kombinerad drift eller ren 

tappvarmvattenvärmning. 
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Komponentförteckning vätska/vattenvärmepump 
Nedanstående uppgifter fylls i av tillverkare eller leverantör av värmepump (i tillämpbara fall). 

Typbeteckning (försäljningsnamn till konsument): 

s 

Tillverkningsår: 

Detalj Fabrikat, typ 
Modellbeteckning 
(serienummer) 

Kompressor:   

Expansionsventil:   

Förångare:   

Kondensor:   

Köldmedium: 

(typ, fyllnadsmängd) 
  

Styrutrustning: 

(versionsnummer på 

mjukvara, kretskort etc.) 

  

Cirkulationspump 

radiatorkrets: 
  

Cirkulationspump 

köldbärarkrets: 
  

Trevägsventil i 

värmebärarkrets: 
  

Underkylare:   

Torkfilter:   

Synglas:   

Högtryckspressostat:   

Lågtryckspressostat:   

Varmvattenberedare (typ, 

volym): 
  

Isolering, 

varmvattenberedare: 
  

Tillsatsvärme:   
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Granskningsprotokoll för värmepump och bruksanvisning 

 

Granskningen omfattar värmepumpen och dess bruksanvisning. Den utförs enligt ett fastställt 

protokoll där ett antal, för produkten relevanta, parametrar bedöms och kommenteras. Denna 

del omfattas inte av ackrediteringen och resultatet är i viss mån subjektivt och bör inte 

användas okritiskt.  

 

Tekniska data 

 

Fabrikat och modell, värmepump:  

Typ av värmepump 

(värmekälla/värmesänka): 

 

Serienummer:  

Tillverkningsdatum:  

Köldmedium: Typ: Fyllnadsmängd: 

Installationsmått B  H  D, innedel 

(mm): 

 

Vikt (kg):  

CE-märkning på produkten:  Ja  Nej 

Varmvattenberedare:  Inbyggd  Separat  Saknas 

Typ av varmvattenberedare:  

Volym, varmvattenberedare (liter):  

Antal lägen och eleffekt, tillsatsvärme:  

 

Effekt och COP, angivna på 

värmepumpen eller i manualen* 

 

Värmekapacitet, b0/-3w30/35°C:  

Värmekapacitet, b0/-3w47/55°C:  

Värmepumpens COP, b0/-3w30/35°C:  

Värmepumpens COP, b0/-3w47/55°C:  
 

*Enligt SS-EN 14511. För varvtalsstyrda värmepumpar anges den effekt där data för COP är 

angivet, samt maximal effekt. 

d 
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Bruksanvisning 

 

Drift- och skötselinstruktioner, språk:  Svenska  Engelska  Övrigt 

Datering/versionsnummer:  

Anges i instruktionerna: 

 - Kortfattad system- och funktionsbeskrivning  Ja  Nej 

 - Beskrivning av de olika driftlägena  Ja  Nej 

 - Beskrivning av manöverdon, indikeringar m m  Ja  Nej 

 - Instruktioner för justering av rumstemperatur  Ja  Nej 

 - Instruktioner för justering av tappvattentemperatur  Ja  Nej 

 - Allmänna råd för gynnsam drift   Ja  Nej 

 Om ja, vilka?  

 - Uppgifter om skötsel och underhåll  Ja  Nej 

 Om ja, vilka?  

 - Hjälp för felsökning  Ja  Nej 

          Om ja, hur omfattande?  

 - Säkerhets-/ varningsanvisningar  Ja  Nej 

Kommentarer:  
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Värmepump 

 

Tekniska / elektriska data (märk-/typskylt)  Ja  Nej 

Säkerhetsbrytare  Ja  Nej 

Säkerhets-/ varningsanvisningar  Ja  Nej 

Är menyn i värmepumpen på svenska?  Ja  Nej 

Är menyn i värmepumpen lättöverskådlig? 

(Exempelvis upplägg på menyer, antal nivåer för att 

hitta viktig information, skärmens kvalitet, symbolers 

utformning osv) 

 

Hur kan konsumenten justera innetemperaturen?  

Kan konsumenten följa sin användning/se historik? 

Om ja, hur? Varnar värmepumpen om användningen 

bryter mönstret? 

 

Hur indikerar värmepumpen om något är fel?  

Finns kvalitetsmärkningar, miljömärkningar eller 

liknande? 

 

Är värmepumpen förberedd för ytterligare värmekälla, 

exempelvis sol? 

 

Finns möjlighet till fjärrstyrning av värmepumpen?  

Kommentarer:  

 

Garantier och service:  

Finns information om vart konsumenten ska vända sig 

vid problem? 

 

Finns rekommenderad service-/branschorganisation?  

Finns möjlighet till felsökning på distans?  

Hur lång garanti lämnas på värmepumpen av 

tillverkaren? Villkor? (Måste service utföras med 

jämna mellanrum, måste en av tillverkaren godkänd 

installatör användas, lämnas garanti bara på vissa delar 

av värmepumpen, osv?) 

 

Svar lämnas av tillverkare  

Finns information om eventuella service/driftsavtal?  

Kommentarer:  

 
 


