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Udviklingschef og grundlægger af DVI i 1979



• Grundlagt 1979

• Dansk varmepumpeproducent med udvikling, fabrik, salg og 

administration placeret i Sørup ved Aalborg

• Beskæftiger 40 medarbejdere

• Producerer årligt 5-700 varmepumper 

• Ejet af energikoncernen Eniig a.m.b.a.

Hvem er DVI energi



Væske/vand til boligopvarmning 5-16 kW

Luft/vand varmepumper til boligopvarmning 7-16 kW

Væske/vand varmepumper/chiller 20-85 kW

Luft/vand varmepumper 40-200 kW 

Isbanke 100-150 kWh

Energifangere 

Produktsortiment



DVI Smart Control



DVI Smart Control

Sådan virker DVI Smart Control

En server hos DVI er via internettet og en gateway 

forbundet til varmepumpen. Du får med internettet 

adgang til DVI’s server og hermed din 

varmepumpe. 

Gateway monteret bag på 

varmepumpestyring



Log ind på 3 niveauer

1: Bruger har kun adgang til egen varmepumpe

2: Installatør har adgang til alle tildelte varmepumper

3: Administrator har adgang til alt og alle



Demo af DVI Smart Control



Eksempler på funktioner (bruger niveau)

Overvåg og betjen varmepumpen med en hvilken som helst computer, tablet 
eller smart-phone uanset hvor du opholder dig

Du har de samme muligheder som hvis du stod ved din varmepumpe
Alarmfunktion – hvis der opstår en fejl får du automatisk tilsendt en mail med 
oplysning om hændelse og fejlens art

Hvis varmepumpen ikke kører optimalt kan problemer ofte klares online. DVI 
eller en tilknyttet servicemontør kan via et specielt login gå længere ind i din 
varmepumpes styring og ændre på grundlæggende indstillinger mv

Følge dit energiforbrug og sammenligne med tidligere år (på vej)



Eksempel på søjlediagram med forbrugsmønster (på vej)



Varmepumpe monteret med 
energimålere

Visning på DVI Smart Control



Dokumenter og vejledninger

Fx
Billeder af installation
Myndighedstilladelser
Færdigmeldinger
Servicerapporter



Fremtiden sætter ingen grænser for funktioner via Smart Control

Fx
• Automatisk regulering af varmeanlæggets temperatur ud fra vejrprognoser 

(vind, sol mm.)
• Smart Grid med centrale regulering af elforbrug (via start/stop eller 

forskydning af temperaturer
• Service abonnement på overvågning og evt. fejlretning
• Div. kurver og grafer som automatisk opdaterer fx energiforbrug måned for 

måned, og sammenligner med tidligere år 
• Aflæse og afregne el eller varmeforbrug
• Automatisk installation af nyeste software i varmepumpen
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