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Vissa förutsättningar att komma ihåg 
 
Alla luftvärmepumpar måste använda hjälpvärme under mycket kalla perioder, det kan vara en vedspis 
eller annan värmekälla 
En luft-luftvärmepump är ett fantastiskt tillskott, för att spara energi i hemmet.  
Använd den på rätt sätt under vintern, så får du mer ut av din värmepump och så håller den länge. 

 
Så fungerar luft-luftvärmepumpar när det är kallt ute 
 
Värmepumparna har utvecklats mycket de senaste åren, och nya värmepumpar är generellt betydligt mer 
effektiva vid låga temperaturer. 
Det krävs samtidigt mer värme, för att hålla huset varmt vid kallare temperaturer utomhus.  
Olika hus kräver olika mycket värme. Värmepumpens förmåga att värma huset påverkas därför exempelvis 
av husets planlösning och isolering. 
 

Tips för användning av värmepump under vintern. 
Tänk på detta när du använder din luft-luftvärmepump under kalla vinterdagar: 

 
1. Värmepumpen behöver stödvärme 

En luft-luftvärmepump är konstruerad för att vara ett komplement till en primär värmekälla, exempelvis el-
element.  
Genom att ställa termostaten för husets primära värmekälla några grader lägre än den önskade 
rumstemperaturen, så sätts stödvärmen in när värmepumpen behöver stöd. 

2. Elda för att minska elanvändningen 
Genom att använda en braskamin eller kakelugn under riktigt kalla vinterdagar,  
kan du ge värmepumpen stöd, och minska användningen av el-element. 
Genom att elda, kan du ge värmepumpen behövligt stöd under kalla vinterdagar. 
 

3. Lär känna din värmepump 
Vid hur låga temperaturer din värmepump klarar att värma ditt hus utan tillskott, är svårt att förutspå.  
Testa olika lägen och inställningar på värmepumpen, och testa med stödvärme i olika stor utsträckning,  
så att du lär dig hur din värmepump fungerar ihop med förutsättningarna i ditt hus! 

4. Ställ termostaten lite varmare 
Det blir oundvikligen varmare närmast värmepumpen och kallare ju längre bort man kommer, i och med att 
värmen sprids via luften.  
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För att få varmt längre bort i huset, måste du ställa termostaten lite högre.  
Titta alltså inte bara på vilken temperatur du ställer in värmepumpen på, utan experimentera med 
gradtalet, så du hittar en temperatur som fungerar för en större del av huset. 

5. Använd luft-luftvärmepumpen skonsamt 
Genom att stötta värmepumpen på rätt sätt, skonar du värmepumpen och den mår bättre i längden.  
Du sparar inte energi genom att envisas med att värmepumpen ska klara hela vintern ensam; du sliter bara 
onödigt på din luft-luftvärmepump.  
Om det blir extremt kallt ute (kallare än -20°C), bör du överväga att stänga av värmepumpen på 
fjärrkontrollen, tills det blir mildare.  
Stäng dock inte av strömmen till värmepumpen helt. Detta för att inte kompressorn ska utsättas för 
onödiga påfrestningar, när du senare ska starta värmepumpen igen. 
 
Utomhusdelen behöver hållas fri från snö. Det får inte ligga snö runt om pumpen, så att luftintagen täpps 
till. Då sjunker värmeförmågan och den kan även helt sluta att ge värme. En luftvärmepump måste få 
tillgång till luft, för att fungera. 
Snö uppepå värmepumpen gör ingen skada, så länge den inte täpper till sidorna på värmepumpen eller 
smälter och bildar is på värmepumpens sidor.  
 
Det kan alltid vara bra att borsta bort snön ibland, för säkerhetsskull. 
Finns snö under värmepumpen kan det förorsaka isbildning, när avfrostningsvattnet rinner ned och förenar 
sig med snön.  
Borsta därför bort snön under värmepumpen. 

Avlägsna onaturlig isbildning med varmvatten 
Under normal värmedrift bildas en tunn frost eller is på utedelen. Frosten avfrostas automatiskt med jämna 
mellanrum. Under vissa förhållanden kan det bildas mer is än vad värmepumpen klarar att frosta av. Då kan 
utedelen bli en stor isklump och värmepumpen ger inte längre värme. Har värmepumpen isat igen, måste 
du hjälpa den. 
Onormal isbildning kan drabba alla värmepumpar oberoende av fabrikat. Om detta händer någon gång, 
behöver det inte vara något fel på värmepumpen. Om det upprepar sig, bör du kontakta din leverantör. 
 
Anledningar till igen isning kan t.ex. vara: 

• Snabb sänkning av utetemperaturen 

• Mycket fukt i luften när det är runt 0-gradig temperatur. Mer vanligt i kuststäder. 

• För liten värmeeffekt jämfört med den volym den skall värma. 

• Fel på värmepumpen 
 
Gör så här: 

1. Börja med att stänga av maskinen och göra den strömlös. 
2. Ta sedan av locket på utedelen. 
3. Hämta en vattenkanna med hett vatten. 
4. Häll det varma vattnet över de tunna lamellerna på utomhusdelen, undvik att välla vatten på 

elektriska komponenter, kompressor, kretskort och fläktmotorn. 
5. Om du märker att mycket is har fastnat i det skyddsgaller som sitter på baksidan av utedelen så kan 

du ta bort detta. 
6. När utedelen är frostfri, så kan du skruva tillbaka locket och ansluta maskinen till ström. 
7. Starta sedan maskinen som vanligt. 
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8. OBS! Använd aldrig hårda föremål eller värmluftpistol för att få bort is eller snö på utedelen. 

Använd ALDRIG vassa saker eller skrapor för att ta bort is från utedelen, detta förstör din 
garanti. Endast varmt vatten får användas. 

9. Alla värmepumpar kan isa igen någon gång, men sker det upprepande gånger måste man prova sig 
fram till vad som ligger bakom, det kan t.ex. vara för låg inomhustemperatur för avfrostningen, 
dålig placering av utedel som får mycket snö/vatten på sig, fel på utedelen eller ingen primär 
värmekälla. 

10. Undvik isbildning under värmepumpen 
Vattnet från avfrostningen kan orsaka isbildning under värmepumpen. Bygger isen ända upp till 
värmepumpens underdel, kan den i sin tur hindra avfrostningen och orsaka att värmepumpen slutar ge 
värme. Se därför till att det inte byggs upp is till värmepumpen underifrån. 
 

 
 
Bilden visar hur det inte skall se ut. Så här mycket is under utedelen  
kan hindra att värmepumpen från att kunna avfrosta tillräckligt. 
 

Ekonomi 
Vår tekniker har testat vad som är mest ekonomiskt när man använder en värmepump. 
Det kräver bland annat ett välisolerat hus och inte ett garage som till exempel har mindre isolering och som 
inte har termo glas i fönstren. 
Om du kör på 17 grader avfrostar pumpen ofta som förbrukar mycket ström. 
Pumpen går bäst och mest ekonomiskt vid 20-22 grader på värme. 17 grader används för kylning. 
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