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Opbygning af  fire anlægstyper

Varmt brugsvand 
Anlæg til produktion af  varmt brugsvand dimensioneres efter DS 439, Norm for vandinstallatloner.

Anlæg til produktion af  varmt brugsvand skal under hensyntagen til varmtvandsstedernes antal og brug kunne 
yde en tll strækkelig vandmængde og vandstrøm med en temperatur, der passer til formålet. 
Anlæg til produktlon af  varmt vand skal dimensioneres til en maksimal fremløbstemperatur på 60 °C og en 
maksimal returtemperatur på 30 °C. Ved disse temperaturer skal vandet kunne varmes op fra 10 °C tll 55 °C.
De væsentligste data for et anlæg til varmtvandsproduktlon er for det første antallet af  "normallejligheder", for det 
andet den effekt, som varmefladen kan tilføre vandet, og  for det  tredje beholderens volumen. I den forbindelse 
anvendes:

• Antallet af  bygningens normallejligheder findes som bygningens energibehov pr. døgn divideret med en 
normallejligheds energiforbrug pr. døgn.

• Antallet af  normallejligheder beregnes ud fra det faktiske antal lejligheder, antal beboere pr. lejlighed samt 
antal badeværelser og effekter pr. tapning.

Der benyttes følgende formel til at flnde antallet af  normallejligheder:

Man kan anvende en opbygning med varmtvandsbeholder eller gennemstrømnlngsveksler.

Varmtvandsbeholder
Med hensyn til dimensionering af  varmtvandsbeholdere henvises til Videncentrets energgiløsning "Udskiftning af  
varmtvandsbeholder".

Gennemstrømningsvandvarmer
Nedenstående figur kan anvendes dlrekte til dimensionering af  gennemstrømningsvandvarmere.
Figuren viser, den dimensionerende effekt til varmt brugsvand (maksimal 1-minutværdi, opvarmning 45-10 = 35 
°C) som funktion af  antallet af  normallejligheder.

          

N er antallet af  "normallejligheder" 
n er antallet af  lejligheder
p er antallet af  beboere pr. lejlighed
v er varmtvandsenheder i lejligheden. Sættes til 1 i boliger med ét 
badeværelse
E er det beregningsmæssige energibehov pr. varmtvandsenhed. Sættes 
til 4,36 kWh i boliger med et badeværelse. En normallejlighed forudsættes 
beboet af  3,5 person. 
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Varmtvandsproduktion, vekslerløsning

Varmtvandsproduktion, kombinationsløsning med veksler og 
beholder (ladekredsanlæg

Opladning / afladning styres af  denne ventil (varm tank= 20% åben/kold tank = 100% åben)
Pumpe primær sikrer at fremløb opblandes med returvand og dermed opnås en reduceret forsyningstemperatur. 
Den reducerede forsyningstemperatur er med til at reducere kalkudfældning. Dermed vil der være længere 
imellem service/afkalkning.
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Varmeveksler med brugsvandsregulering ved stor tapning 
(MV2) og brugsvandsregulering ved lille tapning (MV1) og 

cirkulations temperatur vedligehold.

Varmtvandsbeholder med lade-pumpe 


