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Hvor kommer kravene fra?Hvor kommer kravene fra?

 BR10BR10
 DS 439DS 439

 Hvordan udformes og styres temperaturerne I Hvordan udformes og styres temperaturerne I 
installationeninstallationen



8.2 Fordelingsanlæg til varme, køling og varmt 
brugsvand. (BR10)

8.2, Stk. 6
 Brugsvandsanlæg skal udføres, så risikoen for vækst af 

legionellabakterier minimeres
(8.2, stk. 6) 

 For at minimere risikoen for vækst af legionellabakterier i 
det varme vand bør der træffes foranstaltninger herimod, 
f.eks. ved at brugsvandstemperaturen kan opvarmes 
tilstrækkeligt jf. DS 439, Norm for vandinstallationer.



8.4.1 Generelt. (BR10)

8.4.1,  Stk. 1
 Vand- og afløbsinstallationer skal udformes, så de 

frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, 
funktions- og sundhedsmæssig henseende.

(8.4.1, stk. 1) 
 Der henvises til DS 432, Norm for afløbsinstallationer, DS 

439, Norm for vandinstallationer og Rørcenter-anvisning 
011, Vacuumsystemer i bygninger.



8.4.1.2 Varmt vand. (BR10)

8.4.1.2, Stk. 1. 
Vandinstallationer skal udformes, så de kan fungerekan fungere
med mindst mulig risiko for bakterievækst. 



2.5.1 Generelt (DS 439:2009)

2.5 Varmt brugsvand
2.5.1 Generelt

 Anlæg til produktion af varmt brugsvand skal under hensyntagen 
til varmtvandstapstedernes antal og brug kunne yde en 
tilstrækkelig vandmængde og vandstrøm med en temperatur, der 
passer til formålet. /23/.

1.1. Anlægget Anlægget skal med hensyn til udformning og funktion skal med hensyn til udformning og funktion 
udføres, så risikoen for bakterievækst bliver mindst mulig. udføres, så risikoen for bakterievækst bliver mindst mulig. 
/22/22/./.

2.2. Af Af hensyn til risikoen for bakterievækst bør vandet i hensyn til risikoen for bakterievækst bør vandet i 
vandvarmere kunne opvarmes til mindst 60 vandvarmere kunne opvarmes til mindst 60 °°C. VandC. Vand--
installationen bør endvidere udformes, så temperaturen på installationen bør endvidere udformes, så temperaturen på 
det fremførte vand i alle dele af vandinstallationen ved det fremførte vand i alle dele af vandinstallationen ved 
normal brug ikke falder til under 50 normal brug ikke falder til under 50 °°C og 45 C og 45 °°C ved C ved 
spidsbelastning.spidsbelastning.

 Anlægget udformes, så der opnås den bedst mulige udnyttelse af 
den tilførte varmeenergi, og at vandspild undgås.



2.5.1 Generelt (DS 439:2009)



2.5.1 Generelt (DS 439:2009)

1.1. Af hensyn til risikoen for bakterievækst bør vandet i Af hensyn til risikoen for bakterievækst bør vandet i 
vandvarmere kunne opvarmes til mindst 60 gr. C. vandvarmere kunne opvarmes til mindst 60 gr. C. 
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2.5.1 Generelt (DS 439:2009)

2. Vandinstallationen bør endvidere 2. Vandinstallationen bør endvidere 
udformes, så temperaturen på det fremførte udformes, så temperaturen på det fremførte 
vand i alle dele af vandinstallationen ved vand i alle dele af vandinstallationen ved 
normalt brug ikke falde til under 50 gr. C og normalt brug ikke falde til under 50 gr. C og 
45 gr. C ved spidsbelastning.45 gr. C ved spidsbelastning.



Anlægsudformning Anlægsudformning -- cirkulationssystemcirkulationssystem
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Anlægsudformning Anlægsudformning -- cirkulationssystemcirkulationssystem



Anlægsudformning Anlægsudformning -- cirkulationssystemcirkulationssystem

??
oC



Anlægsudformning Anlægsudformning –– ElEl--tracingtracing
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Anlægsudformning Anlægsudformning -- VarmetabVarmetab

Varmtvandsrør placeret på koldt loftVarmtvandsrør placeret på koldt loft



Anlægsudformning – Symptomer på problemer




