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Trørød Skole Svømmehal 

- Trørød Skole Svømmehal har xx 

- VVB, Ajav 3000L beholder med spiral med ca. 80mm isolering på side og top, ingen i bunden. Anno 

1972 

- VVB er beskyttet med et Guldager Katolyse anlæg. Serviceret sidst: 26/3-2018 

- Regulering af varme til VVB sker med motorventil, Berlimo, og kugleventil med en Kvs 10 samt 

STAD DN 50mm med indstilling 0,1. Reguleringshåndtag er defekt og indstilling kan ikke aflæses. 

Dette resulterer i at VVB kører med meget dårlig afkøling, vurderet til 5-8°C. 

- Beholder termometer viser 55°C 

- Varmtvandscirkulation retur ved beholder vurderes til ca. 40°C 

- Varmtvandscirkulations pumpe yder pt. 2,6 m³/h, elforbrug: 19W 

- Varmtvandscirkulationen er forsynet med statiske reguleringsventiler ved afgreninger. Disse er 

oftest af ældre dato, vurderes til at være fra bygningens oprindelse, og kan ikke reguleres. 

- Udslamningshane sad fast og virkede ikke til at være anvendt i en længere periode. 

- Udslamning foregår direkte til gulvafløb med vandlås, placeret ca. 0,5 meter under gulv, dette er 

ikke hensigtsmæssigt da der ved udslamning kommer en del materiale ud, som kan bundfælde og 

stoppe vandlåsen. 

- Varmtvand og varmtvandscirkulation er lavet i galvaniserede rør. 

Anbefaling til eksisterende installationer: 

- Periodevis hævelse af temperaturen i hele varmtvandsanlægget incl. varmtvandscirkulation. 

- Gennemskylning af varmtvandsanlæg når temperaturen er hævet. 

Praktisk udførsel af anbefaling: 

- Periodevis hævelse af temperatur: Temperaturen hæves, manuelt eller via CTS, til 65°C 

- Perioden afhænger af varmtvandsbeholderens størrelse og effekt. Dette må bero på en 

erfaringsværdi. Perioden strækker sig over den tid det tager at få hævet varmtvandsbeholderen 

samt cirkulationsledningen. Perioden kan betragtes som gennemført når retur på 

varmtvandscirkulationen er hævet til 55-58°C 

- Gennemskylning af varmtvandsanlæg: Der skabes varmtvandsforbrug ved alle tapsteder. Hvert 

tapsted åbnes 100%. Tapstedet holdes åben til der registreres en temperatur på 60-65°C. Der kan 

med fordel konstrueres en slange, evt. ¾” slange med en nippet for montering af elektronisk 

termometer for registrering af temperatur, sådan man ikke skal stå manuelt og holde et 

termometer i vandstrømmen med skoldningsrisiko som følge. ”Bademestertermostater” sættes på 

max temperatur, minimum 60°C. Hvor dette ikke er muligt, anbefales det at lave et by-pass 

omkring bademestertermostaten for derved at kunne gennemskylle brusersystemerne med høj 

temperatur. Se billede med indtegnet by-pass nederst i dokument. Pas på med skoldning. 

- HUSK det er meget vigtigt at vandet der skylles ud når de 60°C 

- Efter gennemskylning: Husk at sænke temperaturen og stille styring tilbage til normal drif. 

 

Daglige drift. 



- Der anbefales følgende: 

- Gennemføre periodevis hævning af temperatur, beskrevet ovenfor, dette gøres hver uge. 

- Gennemskylning af varmtvandsanlæg udføres i forbindelse med periodevis hævning af 

temperaturen, dog kun hver anden uge, med 14 dages mellemrum. 

- Hvis legionella prøverne viser for høje tal, ændres de 14 dage til 7 dage. 

- Udslamning af VVB over 1000L foretages ugentlig. Beholdere under 1000L udslammes hver 14 dag. 

Udslamning består i at åbne ventil der er tilsluttet bunden af VVB 100% og lade vandet løbe en tid, 

ca. 2-4 minutter, alt efter hvor meget snavs der kommer med ud af beholderen. Mængden af vand 

kan give opstuning i afløb.  

 

Ændringer i eksisterende installationerne. 

- Der skal etableres by-pass for gennemskylning af bruseinstallation. 

- Statiske reguleringsventiler i varmtvandscirkulationen skal kontrolleres. Dele af dem er af ældre 

dato og skal skiftes. Der skal foretages indregulering af vandmængder ud fra temperatur i 

varmtvandscirkulationen. Statiske indreguleringsventiler låses og cirkulationspumperne justeres til 

ønskede vandmængde. Dette skal sikre det korrekte flow og temperatur samt minimere opblanding 

i varmtvandsbeholderen. Dette vil skabe lagdeling og forbedre afkøling på retur til varmekilde. 

Motorventiler til spiralen i VVB kontrolleres, funktionskontrol, og statiske indreguleringsventiler 

indstilles korrekt. Dette kan skabe lagdeling og forbedre afkøling på retur til varmekilde som vil 

forbedre virkningsgraden på gasmotor. 

- Udskiftning af kontraventiler på koldt vand tilførsel, i henhold til DS/EN1717 skal der installeres en 

kategori 2 kontrollerbar kontraventil på koldt vand til varmtvandsproduktion. 

- Udskift defekte statiske indreguleringsventiler og indregulere disse for korrekt flow over spiral i 

VVB 

 

Ved renovering/udskiftning skal: 

- Der tages højde for drift og drift optimering. Der skal vælges beholderløsninger der sikre en god 

afkøling og minimerer volumen mest muligt. Mindre volumen giver mindre varmetab. 

- Der skal vælges udført en installation som er fremtidssikret. Det vil sige at installationen skal være 

kompatibel med et klordioxid / hypoklorid anlæg. Ved at installere et sådan kan man undgå, 

periode vis hævning af temperaturen i varmtvandsanlægget samt sænke varmtvandstemperaturen 

til ca. 45-50°C. Dette med energibesparelse og en sikker ”legionella” drift til følge. 

 

 

 



 

 

By-pass på varmtvand. Her er det 

etableret men det er ikke tilfælde 

alle stedder. 


