
Bæredygtige og miljøvenlige varmepumpeløsninger
Med Brøndums totalløsning konverteres din primære varmeforsyning og 
reducerer din virksomheds samlede energiforbrug, energiomkostninger 

og CO2-udledning.

BRØNDUM
VARMEPUMPER  



Med Brøndums varmepumper reduceres din virksomheds samlede energiforbrug, 

energiomkostninger og CO2-aftryk. 

Grøn teknologi og bæredygtigt samarbejde

Brøndum designer og installerer skræddersyede varmepumpeløsninger, hvor vi tager 

udgangspunkt i gennemprøvede standardkomponenter fra anerkendte leverandører 

og tilbyder anlæg med varmeeffekter fra nogle få hundrede kW til mange MW.  Vi 

samarbejder med en varmepumpeleverandør, som har årelang erfaring med design 

og opbygning af større varmepumpeanlæg og har installeret varmepumper med en 

samlet effekt på omkring 150 MW. Det største anlæg er på 33 MW og anvendes til 

opvarmning af drivhuse.

Vi installerer både luft/vand-varmepumper og vand/vand-varmepumper. Luftvar-

mepumper anvendes typisk hvor der er ringe adgang til øvrige varmekilder, imens 

vand/vand-varmepumper kan udnytte interne varmekilder hos virksomheder eller 

i nærområdet i form af spildvarme fra kølevand, spildevand, overfladevand m.m.

Vi sammensætter og dimensionerer anlæggene efter dine specifikke behov, så det 

sikres, at varmepumperne fungerer optimalt i de konkrete varmesystemer. Her 

fokuserer vi især på din virksomheds varmebehov, driftsvariationer, temperatur-

behov, øvrige varmeproduktionsenheder m.m.

Bæredygtige og miljørigtige varmepumpeløsninger
- totalleverandør i alle led af processen

Totalleverandør i alle led af processen

Brøndum står for alle led af processen - fra projektering og anlæg til installation 

og service. Vi tilbyder komplette projekter med forundersøgelser, ombygning og 

fysisk indpasning i det eksisterende varmesystem, elforsyning, fundering, opstil-

ling, idriftsættelse m.m.

De mest simple og energieffektive anlæg kan anvendes ved fremløbstemperaturer 

op til 60-65 °C, men vi kan også levere anlæg med højere fremløbstemperaturer 

til særligt krævende behov. Vi anbefaler en grundig forundersøgelse, så det rigtige 

varmebehov, temperaturkrav m.m. ligger til grund for projekteringen. 

Samtidig undersøger vi, om der er mulighed for at udnytte intern overskudsvarme 

fra interne kølemaskiner eller lignende, da dette ofte vil kunne reducere energifor-

bruget yderligere og gøre projektøkonomien endnu bedre.

Hvis varmepumperne kan producere varme til industrielle processer i din virk-

somhed, kan du søge om anlægstilskud fra Energistyrelsens Erhvervspulje. Her 

kan opnås støtte på op til 50 % af anlægsinvesteringen, afhængigt af din virksom-

heds størrelse, mængden af energibesparelser m.m.

Læs mere om Brøndums totalløsning i vores appendix.



Det får du:

  Totalløsning med alt inklusiv
  Fast pris
  Besparelse på løbende driftsbudget
 Investering med kort tilbagebetalingstid
 Bæredygtig løsning - reduceret CO2-aftryk
 Gennemprøvet og fabrikstestet løsning

Støvring kraftvarmeværk 
Varmepumpeanlægget i Støvring har en varmeeffekt på 
8 MW. Varmepumpen, der er eldrevet, optager energien 
til varmeproduktionen i store luftkølere, der køler på 
udeluften. 

Farum Fjernvarme 

Sjællands største varmepumpeanlæg med en effekt på 

16 MW. Energien optages i udeluften. Udfasning af gamle 

naturgaskedler til varmepumper, der dækker fjernvar-

mebehovet i Farum og giver et bedre CO2 regnskab og et 

bedre klimaaftryk.

Fjernvarme Fyn - Ejby Mølle Varmecentral 

Anlægget på Ejby Mølle Varmecentral er et eldrevet 

varmepumpeanlæg med en effekt på 20 MW, der opta-

ger energi fra renset spildevand, inden vandet ledes ud i 

Odense å.

Udvalgte referencer

 - eksempler på store varmepumpeanlæg



Sjælland | Peter Sørensen, Direktør (COO) 

T: +45 25 26 08 45 

M: pso@brondum.dk

Jylland | Lars Trankjær, Direktør (COO) 

T: +45 41 91 42 57 

M: ltr@brondum.dk

 brondum.dk

Vil du høre mere om vores varmepumpekoncept?

Kontakt os for en uforpligtende snak


