


• Varmepumpe

• Termisk solfanger

• Solcellepanel

• Gråvannsgjenvinner

• Vindturbin

• Biokjel/Gasskjel/El.-kjel

• Fjernvarmesentral

• Brenselscelle

• Andre løsninger







Væske - Vann
• Kan hente energi fra jord, berg og sjø/vann
• Grunnforhold vesentlig for totalkostnad
• Romvarme, tappevann, ventilasjonstilskudd, 

teknisk kjøling
• Uavhengig av utetemperatur
• Ingen begrensning på levert effekt
• Best virkningsgrad ved lav difftemp.



• Høy flate-effektivitet
• Produserer bare varmt vann
• Mulig høy temperatur
• Trenger relativt stort varmelager
• Kort tilbakebetaling
• Høy driftsvirkningsgrad
• Effektvariasjon over året



• Redusert energikjøp
• Salg av overskudd
• Effektutjevning
• Nødstrømforsyning
• Pluss for lokal infrastruktur



• Lav investering
• Høy avkastning
• Enkel installasjon

• Nederlandske KIWA (Gastec-sertifisert) har gjort en rekke tester 
på dette produktet. Effektiviteten er målt til 65,2% ved en 
tappevannshastighet på 9,2 liter/minutt.



• Enkel løsning/lav investering
• Høy avkastning
• "Gratis" snøsmelt?



Produksjon ofte i motfase til solstrøm

Produserer hele døgnet når det er vind

Kan lagre overskudd på nett

Godt synlig

Lager lyd/støy

Trenger vedlikehold.

Svært stedsavhengig tilgang på vind



• Små forskjeller mellom Sør og Nord

• Stor lokal variasjon

• Nødvendig med måling på installasjonssted



Velprøvd teknologi

Fleksible løsninger

Markedspris på råvarene



Enkle kompakte enheter

Markedspris på råvarene

Tilknytning et krav i noen områder



Generator
Absobsjons-

kjøler

Gass/
biodiesel/
biomasse Varme

Kaldt vann 

Varmt vannEl.-kraft

Alternativ der kapasiteten blir for lav eller kostnaden for 

framføring av el.-kabler blir for høy. 

< 40%



Vannturbin

Gassturbin

Dampturbin – sol/geo-termisk/kull/kjernekraft/biomasse…

Bølge-generator

Tidevannsgenerator

Brenselsceller

Foto: SolarReserve



Mårvann i Froland, Pilotprosjekt Nullhus – 2012/2013
Energianlegg

Termisk solfangeranlegg
Solcelleanlegg med nettinvertere
Gråvanns-varmegjenvinner 
Vannbåren romvarme

Foto:Hemato



Utviklingsprosjekt bolig, London - 2012-2014
Konsulent og leverandør av anlegg for strømproduksjon og varme

Energisimulering, kalkyler, spesifikasjon og leveranse 
av solcellepaneler med nettkoblede invertersett, 
utvikling av rekkverk-integrerte vakuumsolfangere, 
gråvannsgjenvinnere, romvarme, dataløsninger for 
internettbasert statusvisning.



Utviklingsprosjekt bolig, London - 2012-2014
Konsulent og leverandør av anlegg for strømproduksjon og varme

• Konstruert og bygget etter BREEAM "Code For Sustainable Homes" og oppnådde 6 av 6 mulige 
stjerner. 



Vessøya i Fevik, tre massivtreboliger – 2015/2016
Anlegg for varming av tappevann og romvarme.

Integrerte vakuumsolfangere
Sirkulasjonsanlegg
Luft/vann varmepumpe
Vannbåren gulvvarme
Styringer



Privat boliganlegg, Tromsø - 2012
Energianlegg for plusshus - konsulentbistand

Energisimulering av bolig
Evaluering og anbefaling av energitiltak
Logging av lokale vindforhold og beregning av potensiale for vindenergi

Sammenligning mot Langnes målestasjon.



Privat boliganlegg, Vadsø - 2006
Anlegg for strømforsyning til gårdsbruk - Utstyrsleveranser

4 kW Vindmøller
18 kW Inverteranlegg
Batteribank

Privat boliganlegg, Hammerfest - 2011
Energianlegg for passivhus - konsulentbistand

Lønnsomhetsanalyser
Anleggs-løsninger

Privat boliganlegg, Vesterålen - 2011
Solenergianlegg - Utstyrsleveranser

Solcellepaneler
Regulatorer
Invertersett
Batteribank



Løvåshagen borettslag i Bergen - 2008
Anlegg for varming av tappevann og romvarme.

56 vakuumsolfangere
Sirkulasjonsanlegg
Rørgater
Overtempsikring
Styringer



Tjenester:
Simulering og evaluering
Rådgivning
Energikalkyler
Lønnsomhetsanalyser
Anleggskonstruksjon
Konfigurering og igangkjøring
Måling og logging

Anlegg og utstyr:
Solvarme
Solelektrisk
Vindkraft
Bioenergi
Varmepumper
Reservekraft/lagring
Vannbåren varme
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