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Generelle betingelser for CTS anlæg i Brøndby kommune 
Nærværende CTS håndbog tjener som et minimums krav til CTS anlæg. Såfremt der i projekt er 
beskrevet et lavere niveau, er projekt beskrivelsen gældende for projektet.  
Upåagtet minimumskrav i nærværende beskrivelse eller projekt beskrivelse, påhviler det til enhver 
tid entreprenøren at overholde gældende lov krav samt at gøre bygherre opmærksom på eventuelle 
uoverensstemmelser. 
 
Det påhviler entreprenøren at demontere og fjerne dele herunder komponenter og føringer, som i 
kraft af ændringer eller ombygninger af anlæg ikke er i brug. Bygherre underrettes om hvorvidt 
delene skal gemmes til senere brug. I modsat fald sørger entreprenøren for at sortere og bortskaffe 
delene efter retningslinjerne om håndtering af byggeaffald fra Teknisk Forvaltnings miljøafdeling. 
Retningslinjer ses på Brøndby kommunes hjemmeside: 
 
http://www.brondby.dk/Virksomhed/Byggeri_miljoe/Erhvervsaffald/Haandtering_af_affald/Byggeaffald.aspx 
 
(eller søg efter ”byggeaffald” på brondby.dk) 

Overordnet system opbygning 
Cts anlægget i Brøndby kommune er opbygget i 5 niveauer. 

• Hovedstation 
• Kommunikation mellem hovedstation og undercentraler 
• Undercentraler 
• Kabling mellem undercentraler og komponenter.  
• Komponenter 

Hovedstation: 

Specifikation 
Hovedstationen er en Trend 963 server, med 3 brugere. Den er placeret i rådhusets server rum, på 
en virtuel server. Hovedstationen betjenes decentral af brugerne via en webklient.  

Billeder 
For hver bygning forefindes en plantegning hvorpå der skal være kaldeknapper til anlægsbilleder.  
Anlægsbilleder opbygges som PI diagrammer. Så vidt muligt tegnes anlægget på et anlægs billede. 
Såfremt der på anlægget er zonestyringer, og det af hensyn til pladsen på billedet ikke er muligt at 
indtegne disse på anlægsbilledet, udføres der separate billeder for zonerne. Der laves kaldeknapper 
mellem hovedanlæg og zoner.  
 
Producenten af hardware og software skal have uddannelses- og supportfunktion placeret i 
Danmark. 
 

Kommunikation mellem hovedstation og undercentral 

Specifikation 
Kommunikationen mellem hovedstationen og undercentraler foregår via kommunes administrative 
IT netværk.  
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Det påhviler entreprenøren at sikre at navngivning af undercentral ikke forårsager konflikter med 
eksisterende anlæg. 

Udførelse 
Det påhviler entreprenøren at udføre PDS installationen mellem nærmeste krydsfelt og 
undercentraler. Kommunikationen mellem hovedstation og ud til det pågældende sted/bygning 
påhviler kommunen at etablere.  
Opkoblingen mellem hovedstation og undercentraler foregår i samarbejde med kommunens IT 
afdeling.  
 
Det påhviler entreprenøren at kontakte kommunens IT/Backoffice-afdeling via en af følgende 
email-adresser: 

• Frederik Hammerich, frham@brondby.dk 
• Frans Lorensen, fbl@brondby.dk 
• Jan Swanenflügel, jansc@brondby.dk 
• Søren Præstekjær, spr@brondby.dk 

Undercentraler og tavler 

Specifikation 
Den leverede automatik skal bestå af frit programmerede undercentraler således, at fleksibiliteten i 
anlægget bibeholdes fremadrettet. Fast programmerede kontrollere accepteres ikke. 
Anlægget skal bestå af undercentral(er) med Web interface, og forberedt for Bacnet 
kommunikation. 
Undercentraler skal være autonome og kunne fungere uafhængig af om kommunikationen mellem 
hovedstation og undercentraler er intakt.  
Undercentralen skal kommunikere via TCP/IP og skal på et senere tidspunkt kunne opdateres og 
kommunikere via BACnet-protokol. 
Undercentraler skal være modulært opbyggede og der skal kunne tilsluttes mere end 90 CTS 
punkter i de enkelte undercentraler. Der kan undtagelsesvis anvendes undercentraler uden 
udvidelses muligheder, såfremt det kan antages at anlægget ikke forventes udbygget. Dette skal 
være beskrevet i tilbudsfasen.  
Der skal i automatikken være tilgængelige tidsprogrammer, setpunkter, tider m.v. og alle værdier 
skal være tilgængelige på hovedstationsbillederne.   

Tavler: 
Såfremt der til projektet leveres nye tavler, skal disse være udført som fabrikat Rittal eller dermed 
ligestillet. Der skal i tavlerne være plads til 20 % udvidelse, dog minimum 2 moduler ekstra.  
Det påhviler entreprenøren at dokumenterer at kortslutningsbeskyttelsen af specielt 
svagstrømskabler er udført korrekt. 
Alle motorværn og sikringer til anlæg placeres i automatiktavlen. 
Tavler for nye anlæg skal udføres så de lever op til kravene for installationer udført efter 60204-1 
Elektrisk udstyr på maskiner.  
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Kabling mellem undercentral og komponenter 

Direkte kabling mellem tavler og komponenter 
Kabler mellem tavler og komponenter udføres direkte mellem tavle og komponent. Der accepteres 
ikke flere signaler i det samme kabel, med mindre det er flere signaler for den samme komponent.  

Kabling: 
Det påhviler entreprenøren at overholde fabrikantens anvisning for kabling mellem tavler og 
komponenter. Som minimum udføres kablingen til følere som PDS kabling. Kablingen til 
Aktuatorer udføres som minimum som 0,75 mm² 
Kraftkabler dimensioneres efter EN 60204-1. Der accepteres ikke brug af 75 % reglen ved 
sideløbende kabler.  

Opmærkning af kabler: 
Kabler opmærkes i begge ender af kablet. Nummerering skal indeholde en tydelig identifikation af 
tavle nummer eller LAN og undercentral nummer.  

Komponenter 

Følere 

Filtervagt: 
Filtervagter udføres som analoge differenstryk følere. 

Drift vagt på ventilatorer: 
Fejl på ventilator, som er direkte drevne ventilatorer og med frekvensomformer overvåges via 
fejlsignal fra frekvensomformer.  
Er ventilatorerne enten rem-trukne eller uden frekvensomformere, overvåges driften via 
differenstryk føler over filteret. Såfremt der ikke er opnået tryk over filteret 30 sek. efter opstart 
afgives en alarm til hovedstationen.  

Temperaturfølere i kanal.  
Der ønskes som minimum målt temperaturen i indblæsning og udsugning.  

Temperaturfølere på varmesløjfer for centralvarme 
Der etableres som minimum temperaturføler i frem og retur på sekundær side af veksler / 
blandekreds. + returføler i primærsiden.  

Frostsikring af varmeflade 
Frostsikring udføres med frosttermostat der bindes på varmefladen i afgangssiden af varmefladen. 
Såfremt anlægget er placeret i uopvarmet rum, sikres anlægget desuden med en temperatur føler i 
retur røret. Når udetemperaturen kommer under 5 °C startes cirkulationspumpen og varmeventilen 
reguleres efter minimum at opretholde en temperatur på 10 °C i retur røret fra varmefladen. 
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Detektering af brand 
Det påhviler entreprenøren at sikre at de til en hver tid gældende regler for detektering af brand i 
ventilationsanlæg er overholdt. Der skal foreligge en skriftlig redegørelse for hvordan reglerne i 
DS428-3 er overholdt. Bestående af: 

• Hvordan brand/røg i ventilationsanlæggets sektioner detekteres.  
• Hvor der placeret brand/røgspjæld i anlægget. Hvordan den ugentlige test af brand og røg 

spjæld udføres. Herunder hvilke brand/røg spjæld der hører under hvilke fejlsignaler.  

Bevægelsesfølere: 
Placering af bevægelsesfølere aftales med kommunen inden placering. Der skal i undercentralen 
sikres at en bevægelsesføler, der er konstant i mere end 24 timer bliver opdaget. Der skal derfor på 
bevægelses følere være en alarmforsinkelse hvis føleren går i on i mere end 24 timer. Tiden skal 
kunne indstilles i alarmopsætningen for føleren.  
 

Drift 
Der skal generelt alle steder monteres manuelle ventiler på begge sider, af elektriske ventiler, 
motorer osv. som regnes som sliddele, således at disse kan skiftes uden aftapning af anlæg. Der skal 
tages højde for dette af VVS og CTS folk i samråd. 
 

 

Aktuatorer 

Regulerings ventiler 
I forbindelse med renovering af anlæg, genanvendes eksisterende ventiler såfremt disse er 0-10V 
styrede ventiler. Er motorerne af 3 punkts typen anvendes Belimo retrokit motorer såfremt der 
findes et udskiftnings sæt til den pågældende ventil.  
Nye ventiler leveres som Belimo kugle ventiler. Der kan som alternativ vælges en sæde kegleventil.  

Spjældmotorer 
Spjældmotorer på ventilationsanlæg skal som minimum opfylde DS428-3  
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Funktions beskrivelser: 
 
Bemærk alle værdier i parentes er ønskede værdier ved opstart af anlægget. Disse skal kunne 
indstilles fra hovedstationsbilledet.  

Centralvarmeanlæg: 

Drift: 
 
Betjening: 
På hovedstationen er det muligt at vælge nedenstående driftsformer  
 

• Stop Anlægget er stoppet. 
• Konstant drift Anlægget kører konstant dagdrift uafhængig af drifts parametre. 
• Automatisk drift Anlægget kører afhængig af nedenstående driftsbetingelser. 

 
Automatisk dag drift:  
Når anlægget er indstillet til automatik, vil anlægget være i drift når udetemperaturen er under den 
indstillede værdi (16,5 °C). Når udetemperaturen kommer over den indstillede værdi (17,5 °C) 
stopper anlægget.  
 
Automatisk nat drift, med rumtemperaturfølere for minimum nat drift: 
Når anlægget er indstillet til automatik, og tidszonen er udenfor normal drifts tid, Slukkes 
blandesløjfen. Der indstilles en minimums nattemperatur på (18 °C) Når rumtemperaturen kommer 
under den indstillede min nat temperatur + 0,2 °C startes blandesløjfen op.  
 
Automatisk nat drift, uden rumtemperaturfølere: 
Hvis anlægget er uden rumtemperaturfølere. Kører blandesløjfen i nat drift der reguleres efter nat 
setpunkt.  
 
Optimal start stop for dagdrift med rumtemperaturfølere: 
På hovedstationen skal det være muligt at indstille den ønskede benyttelse tid for bygningen. Skiftet 
fra nat til dag drift beregnes ud fra udetemperatur og rumtemperatur, samt bygningens træghed. Ved 
brug af disse målinger, beregnes det optimale starttidspunkt, der er nødvendigt for at opnå den 
ønskede temperatur i rum ved starttidspunktet. Den ønskede starttemperatur indstilles på 
hovedstation. (21 °C)  
  
Konstant drift.  
I konstant drift skal anlægget kører uafhængig af udetemperaturen. Der reguleres efter dag setpunkt 
for blandesløjfen. Hvis anlægget sættes i konstant drift skal anlægget automatisk kobles tilbage til 
Automatisk drift efter 24 timer (Indstillingen begrænses 0 – 100 timer) 
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Drift cirkulationspumpe: 
Cirkulationspumpen er i drift når anlægget er i drift. Såfremt anlægget er stoppet på omskifteren 
skal cirkulationspumpen kører hvis udetemperaturen kommer under 5 °C. Cirkulationspumpen 
kører 10 min efter anlægget er gået på stop eller udetemperaturen igen er over 5 °C.  

Temperatur beregning: 
 
Temperatur kurve: 
Den ønskede temperatur i fremløbet beregnes ud fra en temperatur kurve. (se fig. 1). Følgende: 
Høj udetemperatur: (20 °C). 
Lav udetemperatur (-10 °C). 
Fremløb v. lav udetemperatur (70 °C). 
Fremløb v høj udetemperatur (30 °C). 
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Beregnet temperatur for blandesløjfe i nat drift med rumtemperaturføler: 
Om natten slukkes varmen Hvis temperaturen i rummene kommer ned på minimumsnattemperatur 
(18 °C) startes blandesløjfen op. Rumtemperaturen opretholdes ved at fremløbstemperaturen 
reguleres mellem min fremløbstemperaturen og den af udetemperatur kurven beregnede 
fremløbstemperatur.  
 
Rumtemperaturen beregnes som et gennemsnit af 2 stk. repræsentative rum følere.  
 
Beregnet temperatur for blandesløjfe i nat drift uden rum temperaturføler: 
Med anlæg uden rumtemperaturfølere, beregnes fremløbstemperaturen om natten efter dag kurven – 
(10 °C)  

Regulering: 
 
Fremløbstemperatur: 
For at opretholde den beregnede temperatur i fremløbet reguleres ventilen på blandesløjfen. Ved 
stigende varmekrav åbnes ventilen gradvis indtil den ønskede temperatur kan opretholdes. Ved 
faldende varmekrav reguleres modsat.   
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Maks temperatur i retur vand. 
For at opretholde en lav retur temperatur på anlæg til opvarmning, etableres en returføler i primær 
retur på blandesløjfen. Såfremt retur temperaturen overskrider den indstillede værdi sænkes det 
beregnede fremløb.  
 
På hovedstationsbilledet skal det være muligt at se den beregnede temperatur inden fradrag fra maks 
retur temperatur. Denne placeres til højre for temperaturkurve. Den beregnede temperatur for 
fremløbet efter fradrag fra maks. retur temperatur placeres under fremløbstemperaturen.  

Motionering: 
 
Cirkulationspumpe: 
Hver mandag kl. 00.00 startes cirkulationspumpen og kører i 60 sekunder.  
 
Motorventil: 
Hver mandag kl. 00.10 åbnes ventilen til 100 % i 120 sekunder.  

Alarmer: 
 
Fremløbstemperatur: 
Hvis fremløbstemperaturen afviger mere end 10 °C i mere end 10 min skal der afgives en alarm til 
963 serveren.  
 
Fjernvarme retur temperatur: 
Hvis temperaturen i fjernvarme returvandet kommer over den indstillede værdi i mere end 1 time 
afsendes en alarm til hovedstationen.  
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Brugsvand 

Drift: 
 
Betjening: 
På hovedstationen er det muligt at vælge nedenstående driftsformer  

• Stop Anlægget er stoppet. 
• Konstant drift Anlægget kører konstant dagdrift uafhængig af drifts parametre. 
• Automatisk drift Anlægget kører afhængig af nedenstående driftsbetingelser. 

 
Dag drift:  
Når anlægget er indstillet til automatisk drift og tiden er indenfor tidsskemaet for dagdrift, 
opretholdes den ønskede temperatur for dag drift i beholderen. Cirkulationspumpen for 
brugsvandscirkulation er i drift. 
  
Nat drift:  
Når anlægget er indstillet til automatisk drift og tiden er udenfor tidsskemaet for dagdrift, 
opretholdes den ønskede temperatur for nat drift i beholderen. Cirkulationspumpen for 
brugsvandscirkulation er stoppet.  
 
Varmebehandling varm: 
Når anlægget er indstillet til automatisk drift og tiden er indenfor tidsskemaet for varmebehandling 
varm, hæves temperaturen til den når 62 °C eller tiden kommer udover tidsskemaet for 
varmebehandling varm. Cirkulationspumpen for brugsvandscirkulation er stoppet.  
 
Varmebehandling kold: 
Når anlægget er indstillet til automatisk drift og tiden er indenfor tidsskemaet for varmebehandling 
kold, sænkes temperaturen til den når 45 °C eller tiden kommer udover tidsskemaet for 
varmebehandling kold. Cirkulationspumpen for brugsvandscirkulation er i drift.  
 
Drift med bevægelsesføler: 
På anlæg med bevægelsesføler erstatter denne tidszonen for dag og nat drift. Såfremt føleren går i 
alarm (se under komponenter) skal bevægelsesføleren kobles ud af drift.  
 
Konstant drift.  
I konstant drift skal anlægget kører af bevægelsesfølere. Der reguleres efter dag setpunkt for 
beholderen. Hvis anlægget sættes i konstant drift skal anlægget automatisk kobles tilbage til 
Automatisk drift efter 24 timer (Indstillingen begrænses 0 – 100 timer) 

Regulering 
 
Temperatur beregning: 
Det er muligt at indstille følgende forskellige temperaturer på anlægget.  
Dag temperatur (55 °C) 
Nat temperatur (45 °C) 
 
Beholdertemperatur: 
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For at opretholde den beregnede temperatur i beholderen reguleres ventilen på fjernvarmevandet. 
Ved stigende varmekrav åbnes ventilen gradvis indtil den ønskede temperatur kan opretholdes. Ved 
faldende varmekrav reguleres modsat.  
  
Retur temperatur fjernvarme: 
Hvis retur temperaturen til fjernvarmen kommer over den indstillede værdi begrænses ventilens 
åbning. Derved opretholdes en god afkøling.  
 
Bemærk: Under normal drift vil dette bevirke en længere opvarmningstid hvis afkølingen ikke kan 

opretholdes. Hvis der permanent er problemer med at opretholde den ønskede temperatur kan dette 

skyldes problemer i anlægget hvorfor beholderen bør kontrolleres og renses.  

Motionering: 
 
Cirkulationspumpe: 
Hver mandag kl. 00.00 vil cirkulationspumpen blive startet og kører i 60 sekunder.  
 
Motorventil: 
Hver mandag kl. 00.10 vil ventilen blive sat på 100 % i 120 sekunder.  

Alarmer: 
Fjernvarme retur temperatur: 
Hvis temperaturen i fjernvarme returvandet kommer over den indstillede værdi i mere end en time 
registreres en alarm. Alarmen sendes til hovedstationen.  

 
Bevægelsesføler konstant: 
Hvis bevægelsesføleren har været tændt i mere end 24 timer, afgives en alarm til hovedstationen.  
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Ventilationsanlæg 

Drift: 
 
Betjening: 
På hovedstationen er det muligt at vælge nedenstående driftsformer  

• Stop Anlægget er stoppet. 
• Konstant drift Anlægget kører konstant dagdrift uafhægig af drifts parametre. 
• Automatisk drift Anlægget kører afhængig af nedenstående driftsbetingelser. 

 
Tilbagestilling til Automatik. 
Såfremt driftsformen Konstant drift er valgt skal anlægget automatisk stilles tilbage til CTS efter 
(24 timer) 
 
Dag drift:  
Når anlægget er indstillet til automatisk drift og der er registreret for højt niveau af CO2/Fugt eller 
bevægelse, (afhængig af hvad anlægget er udstyret med) skal anlægget starte  
 
Drift med bevægelsesføler: 
På anlæg med bevægelsesføler erstatter denne tidszonen for dag og nat drift. Såfremt føleren går i 
alarm (se under komponenter) skal bevægelsesføleren kobles ud af drift.  
 
Konstant drift.  
I konstant drift skal anlægget kører uafhængig af driftsparametre. Hvis anlægget sættes i konstant 
drift skal anlægget automatisk kobles tilbage til Automatisk drift efter 24 timer (Indstillingen 
begrænses 0 – 100 timer) 
 

Temperatur beregning: 
 
Temperatur kurve: 
Den ønskede temperatur i indblæsning beregnes ud fra en temperatur kurve. (se fig.). Følgende: 
Høj udetemperatur: (20 °C). 
Lav udetemperatur (-10 °C). 
Indblæsning v. lav udetemperatur (23 °C). 
Indblæsning v. høj udetemperatur (19 °C). 
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Regulering 
 
Indblæsningstemperatur: 
For at opretholde den beregnede temperatur i indblæsningen reguleres ventilen og genvendingen i 
sekvens. Ved stigende varmekrav øges genvendingen af varmen til den yder 100 %. Derefter øges 
ventilens gradvist til 100 %. Ved faldende varmekrav reguleres modsat.  
 
Frostsikring ved anlæg placeret i uopvarmet rum. 
Såfremt ventilationsanlægget er placeret i et uopvarmet rum, placeres en føler i den sekundære retur 
fra varmefladen. Der opretholdes en minimumstemperatur ved at regulere på ventilen, sådan at 
temperaturen ikke kommer under 10 °C.  
 
Drift cirkulationspumpe: 
Cirkulationspumpen er i drift når ventilen er mere end 5 % åben. Den slukkes igen når 
ventilstillingen kommer under 2 %.  
 
Hvis anlægget er placeret i uopvarmet rum skal pumpen være i drift ved udetemperaturer under 5 
°C. 
 
Trykregulering 
Ved VAV anlæg opretholdes det ønskede tryk ved at styre på den ønskede hastighed i indblæsning 
og udsugning. Trykket i anlægget måles separat for indblæsning og udsugning. Ved faldende tryk 
øges hastigheden på ventilatoren og ved stigende tryk mindskes hastigheden på ventilatoren. 
   

Sikkerhed 
Frost sikring 
Alle ventilationsanlæg sikres mod frostsprængning af varmeflade med en frosttermostat, der er 
fastgjort til varmefladen. Frosttermostaten monteres på afgangssiden af luftstrømmen.  
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Hvis temperaturen kommer under 5 °C. kobles anlægget til frosttilstand. I frosttilstand åbnes 
ventilen til 100 %. Cirkulationspumpen sættes i drift. Spjæld i indtag og afkast lukkes og 
ventilatorerne stoppes. 
 
Frosttermostaten genindkobles automatisk, når temperaturen kommer over 5 °C  
 
Efter frostudfald startes reguleringen op med 100 % åben ventil. Hvorefter reguleringen frigives og 
ventilen regulerer ned til den ønskede indblæsningstemperatur.  
 
Ved frost udfald afsendes en alarm til hovedstationen.  
 
Brandsikring 
Brand registreret på føler i indblæsning og udsugning. Kobler brandfølerne ud, kobler anlægget i 
brand tilstand, hvor ventilatorerne stopper og spjæld i indtag og afkast lukker.  
 
Brandtilstanden tilbagestilles på brandfølere.  
 
Den gældende norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg (DS428 3. udgave), 
skal overholdes.    
 
Ved brand udfald afsendes en alarm til hovedstationen.  
 
Mekanisk Brandventilation 
Ved ventilationsanlæg som fungerer som brandventilation gælder ovenstående ikke 

Motionering: 
 
Cirkulationspumpe: 
Hver mandag kl. 00.00 vil cirkulationspumpen blive startet og kører i 60 sekunder.  
 
Motorventil: 
Hver mandag kl. 00.10 vil ventilen blive sat på 100 % i 120 sekunder.  
 

Overvågning: 
 
Filter: 
For at overvåge graden af tilsmudsning i filtrene måles trykket over filtrene. Det aktuelle tryk vises 
på hovedstationen. Hvis trykket kommer over det oplyste sluttryk for filtrene på anlægget afgives 
en alarm på hovedstationen. Alarmen forsinkes med 5 min.  
 
Drift overvågning: 
Driften på ventilatorerne overvåges via filter trykføleren. Når anlægget er i drift og der ikke er tryk 
over filtrene afgives en alarm til hovedstationen.  
 
Fejl på frekvensomformere. 
Hvis der opstår fejl på frekvensomformerne afgives en alarm til hovedstationen.  
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Bevægelsesføler konstant: 
Hvis bevægelsesføleren har været tændt i mere end 24 timer, afgives en alarm til hovedstationen.  
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Energi registrering 

Specifikation 
 
Der foretages energiregistrering af målere i DBdata. Følgende målere ønskes som minimum 
registreret: 

• Koldt vands forbrug registreres på m³ 
• Hoved el forbrug registreres på KWh 
• Varme forbrug for: 

o Gasmålere registreres på m³ 
o Fjernvarmemålere registreres på MWh og m³. (registreres så vidt muligt via M-bus 

for direkte registrering af målerdata) 
 

Måler opsætning og format 
Alle målere skal registreres i DBdata. Registreringen kan deles i 2 ansvarsområder: 
Opsætning af målere i DBdata er Bygherres ansvar 
Opsætning af målere i CTS anlægget er CTS entreprenørens ansvar. 
 
Det påhviler entreprenøren at sørge for at alle målere der er tilsluttet CTS anlægget bliver opsat på 
følgende måde.  

• Målere logges i undercentraler som målerstand i interval af 1 time.  
• Målere gemmes som tekst fil på hovedstationen 1 gang i timen. Af hensyn til længst mulig 

data sikkerhed ved udfald hentes der 1000 værdier pr gang.  
• Destination for fil: C:\CTS\dataoptagning.  
• Filnavn: xxxxxx.txt (hvor xxxxxx er det eksakte målernummer på måleren, hvor der ikke 

tages hensyn til et bestemt antal cifre) 
• Formatet: Tabulator separeret fil.  
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Opmærkning af komponenter: 
Alle CTS komponenter opmærkes iflg. nedenstående ID betegnelse. Opmærkning foretages med 
Dymo eller liggende. Opmærkningen udføres med sort tekst på hvid baggrund.  

ID betegnelser 

 
 
Dette eks. her man en brugeradresse på 19 karakterer,  
Men efter eget ønske kan man ændre den til? 
 
X=   Bygning (f) 
   Bygningsnummer f. eks Bogstaver eller tal 
 
      XX =   Etage (01) 
   f. eks 00=stue, 01=kælder, 1=1.sal, 20=2.sal osv. 
   NB! Ved udetemperaturfølere på tag angives = TG 
 
               XX =  Rumnummer(34) 
   F.eks. 34 = rum 34 
   Ingeniørgang = 00 
   NB! Ved udetemperaturfølere på tag eller ydervæg 
   Angives = TG eller YV 
 
     XXXX =   Anlægsnummer (BL02) 
   F.eks. BL01 som er Blandekreds 
 
  XXXX= Komponentnummer (TF01) 
   F. eks MV17 er ventilmotor i rum 7, hvis der er flere 
   Ventiler i samme radiatorkreds i samme rum 
   Sættes der bindestreg m/løbenr. bag. 
 

NB! Ved udetemperaturfølere på facader, noteres retningen 
efter komponenten 
F. eks en rumføler på nordvendt facade hedder UT01N 
(Ø=øst, V=vest, & S=syd) 
 

  EKS.1: F.01.34.BL02.TF01 
  EKS.2: F.01.34.BL02.MV17-1, MV17-2 
 
 
NB! Der må ikke anvendes bogstaverne ÆØÅ 
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Anlægsfortegnelse 

 
f.eks VE01 – dette identificere, at dette er ventilationsanlæg med løbenr. 01 
 
Anlæggene opdeles i 6 hovedgrupper: 
 
Afløb og vand 
AT afløb tagvand 
AK  afløb kloak 
AS Afløb spillevand 
AD Afløb drænvand 
BV  Brugsvandsanlæg 
PA  Pumpeanlæg (trykforøgning) 
SP Sprinkleranlæg 
PD Dykpumpeanlæg 
 
EL 
NS Nødstrømsanlæg 
(akkumulatorer) 
TF Transformer incl. HSP -udstyr 
NP Nød- og panikbelysning 
UA Uranlæg 
TV Fællesantenne 
TE Telefonanlæg 
TA Tavleanlæg 
RA Radioanlæg 
DA Datatransmissionsanlæg 
EL Elforsyning 
ET Eltracing 
EV Elevatoranlæg 
LY Lysstyringsanlæg 
AB ABDL-anlæg 
AU Automatisk døranlæg 
BA Brandalarmeringsanlæg 
HT Højtaleranlæg 
DG Dieselgeneratoranlæg 
OV Overvågningsanlæg 
 
 

Varme 
KF Kaloriefære 
VV Varmevekslere 
VT Trykekspensionsanlæg 
DM Dampanlæg 
VA  Varmeanlæg 
BL Radiatorblandesløjfe 
VS Varmestreng 
 
Køling 
KF Fancoil 
Ka Køleanlæg 
KV Køleveksler 
KO Kondensator 
 
Ventilation 
VE Ventilationsanlæg 
VU Udsugningsanlæg 
VR Recirkulationsanlæg 
 
Diverse 
FA Fællesanlæg 
GA Gasanlæg 
PA Portanlæg 
VM Vacuumanlæg 
VJ Vejrstation 
KE Kemikalieanlæg 
SO Solafskærmning 
TK Trykluftanlæg 
TR Transportanlæg 
DI Diverse 
KL Klimaanlæg 
 

 
 
NB! Der må ikke anvendes bogstaverne ÆØÅ 
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Komponentfortegnelser 
 
 
Komponentfortegnelsen bruges der 4 karakterer, F. eks FT01 der svarer til frosttermostat nr.1 
 
Ventilatorer  VI01-10 Indblæsningsventilator med 1 hastighed 
  VI11-20 Indblæsningsventilator med 2 hastigheder 
  VI21-30 Indblæsningsventilator med mere end 2 hastigheder 
 
  VU01-10 Udsugningsventilatorer med 1 hastighed 
  VU11-20 Udsugningsventilatorer med 2 hastigheder 
  VU21-30 Udsugningsventilatorer med mere end 2 hastigheder 
 
Pumper  PV01-10 Pumpemotor varme 
  PV11-99 Pumpemotor varme zoner 
  PK01-10 Pumpemotor køling 
  PK11-99 Pumpemotor køling zoner 
  PG01-99 Pumpemotor varmegenvinding 
 
Motorventiler MV01-10 Motorventil varme 
  MV11-99 Motorventil varme zoner 
  MK01-10 Motorventil køling 
  MK11-99 Motorventil køling zoner 
  MG01-99 Motorventil varmegenvinding 
 
Spjældmotorer SM01-10  Spjældmotor placeret i indblæsningskanal 
  SM11-20 Spjældmotor placeret i udsugningskanal 
  SM21-30 Spjældmotor til bypass/genvinding 
  SM31-40 Spjældmotor placeret i returkanal 
  BS01-10 Brandspjæld indblæsning 
  BS11-20 Brandspjæld udsugning 
  RS01-10 Røgspjæld indblæsning 
  RS11-20 Røgspjæld udsugning 
 
Rotorveksler RG01-99 Rotorveksler 
 
Gardinmotorer GM01-10 Gardinmotorer med snoretræk 
 
Temperaturfølere UT01-99 Udetemperatur 
  TF01-99 Temp. Fremløb 
  TR01-99 Temp. Returløb 
  TB01-99 Temp. Beholder 
  TI01-10 Temp. Indblæsning 
  TI11-20 Temp. Indblæsning zoner 
  TU01-10 Temp. Udsugning 
  TU11-20 Temp. Udsugning zoner 
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Temperaturføler i lokale TL01-99 Temp. Lokale 
 
Termostater  FT01-10 Frosttermostat 
  BT01-10 Brandtermostat indblæsning 
  BT11-20 Brandtermostat udsugning 
 
Tryktransmitter PT01-99 Tryktransmitter 
  PD01-99 Differenstryktransmitter. 
 
Pressostater eller  DP01-10 Driftpressostat indblæsning 
Differenspressostater DP11-20 Driftpressostat udsugning 
  PF01-10 Pressostat filter indblæsning 
  PF11-20 Pressostat filter udsugning 

TP01-10 Tilisningspressostat indbl 
TP11-20 Tilisningspressostat uds. 

 
Fugttransmitter MT01-10 Fugttransmitter indblæsning 
  MT11-20 Fugttransmitter udsugning 
 
Hygrostat  MS01-10 Hygrostat indblæsning 
  MS11-20 Hygrostat udsugning 
 
Målere  EM01-99 Elmålere 
  QM01-99 Energimålere 
  FM01-29 Koldtvandsmålere 
  FM30-59 Varmtvandsmålere 
 
Flow  FS01-99 Flowswitch 
 
Niveau  NT01-99 Level niveautransmitter 
  NV01-99 Level niveauvipper 
 
Ledningsevne QT01-99 Transmitter ledningsevne 
 
Rotorvagt  RV01-99 Rotorvagt over VGV 
 
Hastighed  VH01-10 Hastighed VLT 
 
Vindhastighed VH01-99 Vindhastighed 
  VR01-99 Vindretning 
 
Luxføler  XL01-99 Luxføler 
  XI01-99 Solintensitet uden retning 
 
Lys  LS11-20 Lysstyring indendørs 
  LS21-30 Lysstyring udendørs 
  LS31-40 Sluk impuls 
  LS41-50 Tilbagemelding 
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Bevægelsesføler BF01-99 Bevægelsesføler 
 
CO2 følere i rum LK01-99 CO2 følere og Luftkvalitetsfølere 
 
Vinduer  KV01-99 Åbne/lukke vinduer 
 
Gardiner  GP01-99 Gardin 
 
Drifttryk  FD01-99 Forlængetdrift 
 
Trykholder  TH01-99  Trykholder 
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Versionsændringer: 
I versions ændring er tilføjet de væsentlige ændringer der er lavet i forhold til tidligere versioner. 
Ændring af kosmetisk betydning som ændring af typografier og flytning af afsnit med mere vil ikke 
blive nævnt.  

Version 1.0 af  
• Tilføjet opmærkning af komponenter og kabler 

 

Version 2.0 af 
• Funktionsbeskrivelser for blandesløjfe tilrettet.  

 

Version 3.0 af 
• Funktionsbeskrivelser for ventilationsanlæg tilføjet.  

 

Version 4.0 af 
• Antal af følere i blandesløjfer rettet til min 3. stk.  
• Funktionsbeskrivelser for blandesløjfe er tilrettet med retur begrænsning.  

 

Version 5.0 af 18.04.2012 
• Bevægelsesfølere er implementeret under komponenter, funktionsbeskrivelser for brugsvand 

og ventilation.  
• Tilbage fra konstant drift til automatik efter tid, er implementeret i funktionsbeskrivelser for 

brugsvand, ventilation og varme. 
 

Version 6.0 af 10.05.2012 
• Demontering og bortskaffelse af ubrugte dele 

 

Version 7.0 af 14.06.2012 
• Montering af manuelle ventiler for fremtidig udskiftning af sliddele 

 

Version 8.0 af 19.07.2012 
• Entreprenør kontakter kommunens IT-afdeling 

 

Version 9.0 af 20.08.2012 
Ændring i benævnelser for varmeinstallation (VS = Varmestreng) 
 


