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Ferskvandsressourcer

Ferskvand er tilgængelig for over 90% af 
Europas befolkning, men:

En tredjedel af Europa er ramt af knaphed 
og tørke.

60% af vandet bruges i landbruget!

Andelen af kommunalt vand 
(husholdningsdistributionssystem) er kun 
omkring 10 procent.

Vand er en vigtig ressource for alle aspekter 
af vores liv! Figur 1: Vandforbruget i Europa efter økonomisk sektor. Kilde: EEA [1]
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Det globale forbrug af ferskvand er 
seksdoblet siden 1900 med en kraftig 
stigning siden 1950.

• Dette skyldes primært voksende 
befolkning og industri!

• Lande med det højeste vandforbrug 
er Indien, Kina og U.S.A.

Mens den absolutte anvendelse af 
ferskvand er steget, har fordelingen 
mellem regioner ikke ændret sig 
væsentligt.

Figur 2: Global ferskvandsanvendelse siden 1900. Kilde: IGB [2]
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Vedvarende ferskvandsressourcer 
beskriver mængden af genopfyldeligt 
vand fra floder eller regnfald i et land.

• Ressourcerne falder, når mere vand 
ekstraheres end fornyes.

• Hvis kilderne er konstante, men 
befolkningen stiger, falder det samlede 
beløb også.

Vedvarende interne ressourcer er en vigtig 
indikator for vandknaphed i et land.

Vand er en begrænset ressource!

Figur 3: Vedvarende ferskvandsressourcer i BSR. Kilde: FN's FAO [3]
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Husholdningsvandbrug

Den mest oplagte vandforbrug er almindelige 
husholdningsaktiviteter. Dette inkluderer:

• Skylning af toilettet

• Brusebad / bad / håndvask

• Køkkenvask (madlavning og opvask)

• Vaskemaskiner

En anden anvendelse til privat ferskvand er vanding 
af græsplæner, vask af biler og fyldning af 
svømmebassiner
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Figur 4: Offentligt vandforbrug pr. indbygger efter land. Kilde: Eurostat [4]
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Vandaftryk: „Usynligt vand“

Hver persons vandaftryk inkluderer også mindre 
direkte vandforbrug, der langt overstiger den 
kommunale brug:

Landbrug og industri bruger vand til at producere, 
rense, køle og transportere produkter, som vi bruger:

Energiproduktion, især vandkraft har den 
næststørste andel af det globale vandforbrug!

Samfund bruger vand til brandslukning, vanding og 
rengøring af områder og tilførsel af vand i bygninger.

Virksomheder som restauranter, hoteller, 
fitnesscentre og butikker supplerer alle med den 
lokale vandbehov. Figur 5: Vandforbrug til forbrug. Kilde: A. Hoekstra [5]
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Husholdningsvandforsyning

Vandforsyningen i husholdninger kan opdeles i koldt (<20 °) og varmt (> 60 °) vandforsyning.

En almindelig kilde til varmt vand er det lokale distributionssystem til opvarmning af vand, der har 
forbindelses- / udvekslingspunkter for husholdningerne.

Andre kilder er brændstof / gaskedler, elektriske vandvarmere, solenergi / geotermisk energi og 
varmepumper.

Forsyningssystemerne er enten centrale eller decentrale, hver med deres egne enheder.

Enheder kan være efterspørgselstype / øjeblikkelige varmelegemer eller vandvarmer til opbevaring.

Efterspørgsel til varmelegemer sparer 30% af energien sammenlignet med konventionelle 
varmeapparater, fordi lagerenheder oplever varmetab i standby.
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Centraliseret produktion af varmt vand.

Én generator leverer flere lejligheder i en bygning eller flere enheder 
(hoteller, sovesal)

Nogle fordele ved centrale systemer er:

• Tilvejebringelse / opbevaring af store mængder vand.

• Mulige kombinationer med forskellige energikilder.

• Brug af specielle takster, egenproduceret elektricitet.

• Central varmegenerator, f.eks. også til rumopvarmning.

• Rehabilitering af en eksisterende central varmtvandsgenerator.
Figur 6: Centraliseret varmtvandsforsyning. Kilde: Stiebel Eltron GmbH 
[6]
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Decentral produktion af varmt vand

Vandet opvarmes direkte ved brugspunktet (individuelle tappesteder)Den 
mest egnede enhed kan vælges til hver situation

ENHEDSTYPE ANVENDELSESOMRÅDE

Komfort øjeblikkelig 
vandvarmer

Håndvask, køkkenvask, brusebad, 
badekar

Kompakt øjeblikkelig 
vandvarmer

Håndvask

Trykfri (åben) / trykfast 
(lukket) lille akkumulator

Vask, køkkenvask, håndvask

Vandkedel Tekøkken, køkkenvask
Figur 7: Decentraliseret varmtvandsforsyning. Kilde: Stiebel Eltron GmbH [6]
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Decentral produktion af varmt vand:

Vandet opvarmes i umiddelbar nærhed af efterspørgslen, en enhed serverer flere tappesteder 
(gruppeforsyning, central lejlighedsenhed).

ENHEDSTYPE ANVENDELSESOMRÅDE

Øjeblikkelig vandvarmer Badeværelse med håndvask, bruser 
og / eller badekar i et rum

Vægopbevaring eller 
kontinuerlig opbevaring

Badeværelse, køkken, toilet i 
lejlighed, ved en fælles 

installationsvæg

Varmtvands varmepumpe Central lejlighedsenhedsforsyning til 
alle tappesteder

Figur 8: Decentraliseret varmtvandsforsyning/gruppeforsyning. Kilde: Stiebel Eltron GmbH 
[6]
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Applikationer til varmt vandforsyning

Traditionelle systemer

Central fordeling af varmt vand

Opbevaringstank

• Med gas / olie / brændstofkedel eller 
elektrisk opvarmning  

Efterspørgselstype varmelegeme

• Med gas / olie / brændstofkedel eller 
elektrisk opvarmning

Figur 9: Lagertankvarmer og efterspørgselsvarmer. 
kilde: Combined Energy Services [7]
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OPBEVARINGSENHEDER TANKLØSE ENHEDER

+
Store mængder vand

Lave købsomkostninger

Forsyner flere rørudløb

Konstant varmt vandstrøm

Energieffektivitet - sparer op til 30%

Nem installation

Meget lidt plads kræves

Øjeblikkelig opvarmning til ønsket 
temperatur

-
Varmetab i "standby”

Skal justere temperaturen 
med mixeren

Kræver meget plads

Begrænset varmt vandstrøm

Tilbyder varmt vand til begrænset brug

Kan drive elregningen op

Figur 10: Efterspørgselsvarmerdiagram. Kilde: heatersforlife.com [8]
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Muligheder for vedvarende energi:

Solenergi:

• Brug for backup-system til 
spidsbelastning.

Varmepumpekedel:

• Brug for elektrisk input.

• 100% af efterspørgslen er dækket.

Disse kan også bruges i kombination 
med andre systemer til at dække 
spidsbelastninger!

Figur 11: Hybridvandvarmevarmer til luftkildevarmepumpe. Kilde: Fine Homebuilding Editors [9]
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Vand: sundhed og sikkerhed

Rent postevand er vigtigt for vores helbred!

Bakterier og virus yngler i varmt vand, fortrinsvis 30 
° C - 45 ° C.

Legionella er de mest almindelige bakterier - de 
påvirker luftvejene.

Hver 2. til 3. time multipliceres de.

De kan være meget farlige, især for syge eller ældre 
mennesker og babyer!

Figur 12: Bakterier i vand. Kilde: geralt [10]
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Legionella undgåelse:

Mange lande har normer for at undgå legionella og andre bakterier (Eksempelvis 
Tyskland):

• Ved udløbet af vandvarmeren skal drikkevandet være mindst 60 ° C varmt.

• Til central vandvarmer med høj vandudskiftning er 50 ° C nok.

• 3-liters regel: Hvis røret indeholder mere end 3 liter mellem vandvarmeren og 
vandhanen, skal der installeres cirkulationsrør.

• Korrekt rørisolering er vigtig for at fastslå disse temperaturer gennem hele 
fordelingen.
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Vandsikkerhed og LTDH

Vandtemperaturer på 45 ° -60 ° i LTDH er den perfekte yngleplads 
for bakterier.

Legionella er tilbøjelige til at dannes i opbevaringstanke til varmt 
vand, så det anbefales at varme dem op til 65 ° dagligt.

massive energitab!

Så hvordan kan vi effektivt udnytte den termiske energi i 
distributionsnetværket uden at bringe vores helbred i fare?

Ved at bruge den eksisterende termiske energi, men rent rent vand i 
stedet!
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Ferskvandsstation

Varmelagertank varmer rent ferskvand op normalt ved 
hjælp af en pladevarmeveksler.

Varmekredsløb og ferskvand blandes ikke.

 Hygiejnisk og sikkert.

Vandet, der bruges til opvarmning af cirkler tilbage til 
buffertanken, og genbruges.

En temperatur på 50 ° i tanken er tilstrækkelig til at nå 
en temperatur på 45 ° ved udløbet.

Kan give over 40 l / min på meget kort opvarmningstid.

Figur 13: Diagram over ferskvandsstation og tank, kilde: 
Energie Lexikon
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Den termiske energi kan ekstraheres fra 
forskellige kilder, både brændstof og 
vedvarende (sol, varmepumpe).

Applikationen er let at tilpasse til et 
eksisterende system med en lagertank.

Vandet opvarmes altid til den ønskede 
temperatur.

Lagertanksystemer har brug for at blande 
varmt og koldt vand for at justere 
temperaturen  Ineffektiv!

Figur 14: Diagram over ferskvandsstation og tank, kilde: www.orkli.com

Ferskvandsstation
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FORDELE ULEMPER

Lav risiko for Legionella.

Effektivt system, ingen 
overopvarmning.

Opbevaringstank kan opvarmes 
med forskellige muligheder, 
herunder vedvarende!

Arbejder med lav temperatur -
Perfekt til LTDH og Solenergi.

Der kræves lidt plads til 
stationen.

Let at integrere i eksisterende 
systemer med lagertank.

Genbrug af varmevand.

Dyr installation, især ved brug af 
solenergi.

Et varmetab er ikke helt 
uundgåeligt.

Dannelse af kridt og kalk.

Har brug for regelmæssig 
vedligeholdelse.

Figur 15: Ferskvandsstation. Kilde: Oventrop GmbH &co. KG [13]

Ferskvandsstation
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Ultrafiltrering

Ultrafiltrering fungerer med et sæt membraner.

De mindste filtrerede partikler er 0,02 μm!.

Filtrene skylles automatisk  ingen 
vedligeholdelse nødvendig.

Ultrafiltrering er en enkel og effektiv 
desinficeringsprocedure.

Systemet fungerer godt ved lave temperaturer.
Figur 16: Ultrafiltreringsordning. kilde: My Water Earth [14]
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Pilotprojekter og  status

Disse teknologier anvendes allerede forskellige steder i BSR, men bør integreres i 
alle nye vand- og varmesystemer.

Bayern har eksempelvis implementeret 80 ultrafiltreringsstationer i de sidste 10 år.

• Kapaciteten varierer fra 4 til 300 m3 /t.

• De rengør og desinficerer effektivt det kommunale drikkevand.
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Kontaktinformationer

ZEBAU GmbH 
Center for energi, byggeri, arkitektur og miljø

Große Elbstraße 146
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E-mail: info@zebau.de
Tel: +49 40 - 380 384 - 0
www.zebau.de
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