
Eksempler på nummereringer og anlægsbenævnelser:  
 

Eksempel 1:  
Man kan f.eks. starte med ejendomsnummeret, efterfulgt af bygningsnummeret. Nummeret kan for-
længes med en kode for hvilken type punkt det drejer sig om – er det ventilation 30, varme 20 eller 
lys 10.  
Eksempelvis 163-02-30 (Skolen er ejendom nr. 163, bygningen består af flere bygninger, dette punkt 
sidder i bygning 2 og har med ventilation at gøre)  
 
Eksempel 2:  
ID-kode: 
+EEE+BBB=AAANN-KKKNN 

Der er reserveret 3 karakterer til at vise Ejendoms ID (EEE)  
Der er reserveret 3 karakterer (BBB) til at angive bygnings. nr.  
 
Fx: Bygning 2 vises som 002 
      Bygning 110 vises som 110 osv. 
Tegnene +,=, -, angiver placering, funktion og komponent. 
Plus-tegnet (+) mellem E+B er kun for at adskille ejendomsnummer fra bygnings nummer. 
For den resterende del af ID-koden =AAANN-KKKNN anvendes: 
AAA for anlægsnavne 
KKK for komponent betegnelser 
NN  for løbenumre for anlæg hhv. komponenter 

 
Eksempel 3:  
+157 = Bygning 157  
+001 = Tavle UT 1.1  
VEN = Ventilation  
RAD = Radiator  
EM = El-måler  
+157+001=VEN01: Tavle UT 1.1 Ventilation 1  
+157+001=VEN02: Tavle UT 1.1 Ventilation 2  
+157+001=RAD01: Tavle UT 1.1.Radiator 1  
+157+001=EM01: Tavle UT 1.1. El-måler 1  
+157+001=EM02: Tavle UT 1.1. El-måler 2  

 
Eksempel 4:  
I39Bdi52FejlPumpBroend1 beskriver :  
Her er der tale om Ejendom ”I39”  
der er tale om bygning ”B”  
der er tale om ”di52” (digital indgang nr. 52)  
og det drejer sig om en ”fejl i pumpebrønd nr. 

1” 

 

 
Eksempler for anlægsbenævnelser/ forkortelser: 
 

ABA automatisk brandalarm anlæg 
ADK adgangskontrol 
ALA alarmanlæg 
COL køleanlæg 
DIV diverse anlæg 
EL elanlæg 
ELE elevator 
ELT el-tracing 
ESC escalator 
FC fan coil 
FJV fjernvarme 
IND indblæsningsanlæg 
KED kedelanlæg 
KOM kompressoranlæg 
KON kondensatanlæg 
KV koldt brugsvand 

 
LYS lysstyring 
PUM pumpebrønd 
RAD radiatoranlæg 
SOL solafskærmning 
SPR sprinkleranlæg 
TRL trykluftanlæg 
UDS udsugningsanlæg 
VAP varmepumpe 
VAR varmeanlæg (generelt) 
VEN ventilationsanlæg 
VES vejrstation 
VGV varmegenvinding 
VIN vinduesanlæg 
VV varmeveksler 
VVB varmtvandsbeholder / varmt brugsvand 


