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Opcon Heat Pump 
 

 
 

Den globala klimatförändringen och behoven att minska CO2-emissioner och andra utsläpp ökar både 

de nationella och globala miljökraven.  

Spillvärme från industriprocesser samt överskottsvärme vid kraftvärmeproduktion och 

avfallsförbränning är betydande energiresurser som idag ofta går förlorade. 

 

Varför Opcon Heat Pump? 

 

• För att den hjälper er som användare att möta era miljökrav, samtidigt som 
systemeffektiviteten och er egen lönsamhet förbättras.  

• För att den skapar användbar värme ur värmekällor som överskottsvärme från processer, ur 

kylinstallationer eller externa värmekällor som borrade djupbrunnar, sjöar och vattendrag. 

• För att den omvandlar er överskottsvärme till kostnadseffektiv ny högvärdig värme och 

bidrar till minskad kostnad för kylning. 

• För att det är en robust industriell konstruktion samt enkel installation som bidrar till kort tid 

från leverans till produktion och ger er en hög tillgänglighet. 
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Värmepumpar 
 

En värmepump överför värme från en kall till en varm plats och styrs alltså av behovet av värme. En 

kylmaskin däremot styrs av behovet av kyla. I vissa fall finns behovet av både kyla och värme vilket 
gör att installationen kan bli mycket lönsam. 

 

Våra värmepumpar delas in efter vilka olika förutsättningar som gäller. 

 

Värmepump för lågtemperatur - upp till ca 50 °C 

För att höja till ganska låga temperaturer kan vi använda kalla värmekällor med gott resultat. Vi styr 

mot att hålla konstant utgående varmvattentemperatur och ofta finns en regulator som förhindrar 

att alltför låg temperatur nås på kalla sidan. Exempelvis när vatten används måste frysning 

förhindras. Som köldmedia används här R717 (ammoniak). 

 

Tekniska data: 
Kompressortyp  Skruvkompressor 

Köldmedia   R717 (ammoniak) 

Lämplig temperatur värmekälla -15°C till +25°C 

Överförd effekt  0,5-5 MW 

 

Ett exempel på en installerad värmepump för lågtemperatur finns i Arena Oskarshamn. 

En konstfryst bandybana och ett äventyrsbad har uppförts vid den befintliga ishallen. En värmepump 

med ca 1/3 av den dimensionerande kyleffekten har installerats och matchar det värmebehov som 

finns i badanläggningen.  

 

    

            
  

Bandyplanen används sommartid för fotboll, badet ligger bakom planen. 

 

Värmepump för mellantemperatur - upp till ca 65 °C 

Temperatur på 65 °C räcker normalt långt för uppvärmning av varmvatten och för värmning av 

processer och byggnader. 

En möjlig applikation för en sådan värmepump är att använda ett kylsystems kyltornskrets som 

värmekälla. Kylningen av kyltornsbassängen innebär att kyltornets fläktar avlastas vilket ger 

ytterligare besparing. Man ska vara medveten om att vattentemperaturer så lågt som ner till 5-6°C 

räcker långt som värmekälla. 

 

Som köldmedia för mellantemperatur kan ammoniak användas. Det krävs då en högre tryckklass på 

systemets behållare och komponenter jämfört med vid lågtemperaturfallet. Ett alternativ är att 

använda R134a som medger lägre tryckklass.  
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Tekniska data: 

Kompressortyp  Skruvkompressor 

Köldmedia   R717/R134a  

Lämplig temperatur värmekälla -5°C till +35°C 

Överförd effekt  0,5-5 MW 

 

Ett exempel på en installerad värmepump för mellantemperatur finns hos Marabou i Väsby (Kraft 

Foods). Den har under en längre tid sparat pengar och miljö åt kunden och återbetalningstiden för 

projektet var 1,5 år. Här används kyltornsvatten som värmekälla vilket ger en besparing även på 

kylbehov. 

 

 
 

Värmepump för högtemperatur - upp till ca 90 °C 

Dessa värmepumpar är än så länge ganska ovanliga men med allt högre energikostnader växer 

efterfrågan och behovet. I dessa värmepumpar blir trycket ännu högre jämfört med låg- och 

mellantemperaturfallen. Högre tryckklass krävs då på systemets behållare och komponenter och 

även kompressorerna måste byggas i speciellt tåliga material.  

Här används nästan uteslutande ammoniak som köldmedium i kylprocessen. Detta medger att man 
mer eller mindre direkt kan använda en kylanläggnings varma sida som värmekälla. I det fallet 

avlastas det ordinarie systemet för avgivning av värme från kylanläggningen och systemet blir 

sammantaget mycket effektiv t.  

 

Tekniska data: 

Kompressortyp  Skruvkompressor 

Köldmedia   R717  

Lämplig temperatur värmekälla +30°C till +60°C 

Överförd effekt  2-4 MW 

 

Ett exempel på en installerad värmepump för högtemperatur finns hos Kongsberg Teknikpark i 

Norge. Här produceras varmvatten upp till 80°C med ammoniak som köldmedium.  
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Opcon Heat Pump 
 

 

Serviceuppdrag 

Som kund kan ni alltid känna er trygga med att Opcon tar hand om service och underhåll genom att 

vi erbjuder omfattande serviceavtal utifrån era önskemål. Vi utför service och reparationer på alla de 

vanligaste kompressorerna på marknaden – gäller både skruv- och kolvkompressorer.  Vi åtar oss 

garantiservice, återkommande kontroller, kyltekniska utredningar, tillhandahåller reservdelar mm. 
 

 

OPCON – er samarbetspartner och leverantör av utrustning för värmeåtervinning och 

elproduktion 

Opcon Heat Pump tillsammans med produkterna Opcon Powerbox ORC och Opcon Powerbox WST 

kan skapa nytta av värme från -15°C ända upp till 250°C.  

Bilden nedan visar vilka temperaturer som är användbara som energikälla för respektive produkt. 

Med Opcon Heat Pump kan vi höja temperaturen på ett vattenflöde och med Opcon Powerbox ORC 

respektive Opcon Powerbox WST kan vi producera el från varmt vatten samt mättad ånga. 
 
Läs mer om Opcons möjligheter på www.opcon.se. 
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