
10 % af verdens energiforbrug bruges på drift af  
pumper. Pumper til at sikre varmt vand i din radiator og 
koldt vand i din drikkevandshane. Pumper til at flytte 
væsker fra et sted til et andet. Hvis man udskifter den 
nuværende bestand af pumper med de mest energief
fektive, kan energiforbruget i pumperne halveres – og 
verdens energiforbrug vil kunne reduceres med op  
til 5 %. Hemmeligheden er primært anvendelse af  
effektelektronik.

Energitab i cirkulationspumper
Grundfos er verdens største producent af cirkulations
pumper. De bruges til at pumpe varmt vand rundt i 
huse, så der er varmt vand i radiatorer, vandhaner 
og brusere, når du har brug for det. Traditionelt er 
cirkulations pumpen en usynlig energisluger – alle hus
ejere har en eller flere, og meget få er klar over det. 

Tidligere var der et meget stort energitab forbundet med 
at anvende cirkulationspumper, og virkningsgraden var 
slet ikke et fokusområde. Man anvendte ineffektive mo
torer med simple styringer, som blot cirkulerede vandet 
rundt i systemet og ikke kunne tilpasse sig systemets 
behov. Det betød, at op mod 90 % af energiforbruget 
gik til spilde.

Grundfos bruger effektelektronik i løsningen
Med brugen af effektelektronik og mere effektive  
motorer, som kræver en intelligent styring, har Grundfos 
reduceret energiforbruget væsentligt. Virksomheden har 
med denne kombination sikret sig, at pumpen ”lærer” 
systemets karakteristik, og kun bruger den mængde 
energi, der skal til, for at anlægget kan opretholde det 
tryk, som systemet kræver. De ældre cirkulationspum
per anvendte konstant 70 W, mens de nyeste og mest 
energieffektive anvender omkring 5 W.

Perspektiver for fremtiden
Forbedringerne i energieffektivitet er så store i de  
nyeste cirkulationspumper fra Grundfos, at vi er meget 
tæt på det teoretisk lavest tænkelige niveau for ener
giforbrug til at løse opgaven. Potentialet for energibe
sparelser er dog stadig enormt, idet der sidder mange 
hundrede millioner ineffektive cirkulationspumper i huse 
verden over. Det vil være en nem og enkel vej til en 
markant reduktion af verdens energiforbrug at udskifte 
de gamle pumper med energi effektive cirkulations
pumper. Et marked til mange milliarder kroner, som 
dansk industri – ikke mindst Grundfos – teknologisk og 
kompetencemæssigt står godt rustet til at tage en god 
andel af.

Effektelektronik gør  
pumper energieffektive
- Reducér verdens energiforbrug med 5 % 

Center for Elektriske Energisystemer (CEES) er et dansk netværk for 
virksomheder og forskningsinstitutioner. Vi beskæftiger os med forskning og 
udvikling af elektriske energisystemer, som på verdensplan udgør et marked  
på over 300 mia. kr. årligt. 

Partnerne i netværket er universiteter og private danske virksomheder.  
Vores mål er at sikre og udbygge Danmarks styrkeposition inden for effekt
elektronik samt at få uddannet tilstrækkelig med kompetent arbejdskraft hertil.  
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Center for Elektriske Energisystemer  
Niels Bohrs Vej 3A 
DK6000 Kolding 
Danmark

 
+45 4051 5830   
info@cees.dk

NR. 032016


