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Hvad er forskellen på højtryksvandtåge & traditionel 
sprinkling (OH risikoklasse) 

Traditionel Sprinkler Højtryksvandtåge
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Hvad er forskellen på højtryksvandtåge & traditionel 
sprinkling (OH risikoklasse) 

AGENDA

• Teknologibeskrivelse

• Godkendelsesproces

• Valg af systemtype - Vandtåge & Sprinkler

• Projektering & Installation – Forskelle, fordele & ulemper 

• Pålidelighed – Vandtåge & Sprinkler
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Click to see video
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Godkendelsesproces
Produkter til Normal risikoklasse (OH)

Traditionel Sprinkling

• Baselinetest udført af sprinkler 
producenter

• Skalering fra baselinetest
• Præskriptive retningslinjer for 

produktgodkendelser & 
design(FM, VdS, DBI m.fl.)

• Valideret ved erfaring 
(Præskriptive retningslinjer 
justeret)

Vandtåge

• 100% realistiske brandtest 
udført hos akkrediteret test 
bureau(SP, VTT, DBI m.fl.)

• Test bevidnet og godkendt af 
akkrediteret tredjepart(SP, VTT, 
DBI m.fl.)

• Specifik designmanual supplere 
DBI254

• Valideret af akkrediteret test 
body i henhold til godkendte 
testprotekoller (CEN, VdS, FM 
Global, UL m.fl.)
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Sprinkler design

Tabel 6.1 fra DBI retningslinje 251/4001
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Godkendelse i henhold til CEN (TS14972)

Test udført hos DBI

Certifikat udstedt af DBI

Reference sprinklertest

Vandtåge klassifikationstest 



8

Sprinklerækvivalenstest
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Sprinklerækvivalenstest

SPRINKLERTEST VANDTÅGETEST
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Sprinkler Vandtåge

Spacing 3,5 m 5,5 m

Temperaturer 273 / 223 / 183 ⁰C 193 / 132 / 116 ⁰C

Skader 34% 28%

Materialer bortbrændt 53% 35%

Vandforbrug 5 lpm/m2 0,91 5 lpm/m2
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Sprinklerækvivalenstest
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Valg af 
systemtype

Applikationer Lavtryks 
vandtåge

Højtryks 
vandtåge

Traditionel 
sprinkler

LH Kontorer

OH1 Hopsitaler m.fl

OH2 Bilgarager

OH3 Lager

OH4 Teater

Specials Atrium

Specials Turbines 
/Trafos

Specials Datacentre

HHP industrie

HHS Logistiek

ESFR Logistiek
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Valg af systemtype - Højtryksvandtåge & Sprinkler
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Hovedkomponenter

DYSER PUMPE UNITS SEKTIONSVENTILER
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Projektering og installation i hospitalsbyggeri
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Vandtågens fordele
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Fleksibilitet i Rør og fittings

• Rør materiale:

o Rustfri stål AISI 316

o Vedligeholdelsesfri

HPWM LPWM Traditionel sprinkler

Dyse 
rørsystem

ø10 - 15 mm ø25 - 40 mm ø25 - 50 mm

Ring 
rørledning

ø22 - 33.4 mm ø50 - 80 mm ø65 - 100 mm

Hovedledning ø33.4 - 60.3 mm Ø80-100 mm ø100 - 200 mm

Typiske rørdimensioner med forskellige teknologier
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Funktionalitet og æstetisk design

• Fleksibel rørføring

• Enkelt dysedesign
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Design frihed

• Større dyse spacing og færre dyser

• Mulighed for adgang til installationer
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Berlin TV tårn

Tv-tårn på Alexanderplatz i Mitte i Berlin

Opført mellem 1965 og 1969 af det tidligere DDR

368 meter => højeste bygning i Tyskland

203 meters højde til udsigtsplatform

Roterende restaurant i 207 m

~1,2 mio. mennesker besøger tårnet årligt

Ejes i dag af Deutsche Funkturm (Deutsche Telekom) 



21

Installation i et børnehospital i 
fuld drift

Skånsom indgriben i dagligdagen

Ingen støj

Ingen oplag af materiale og maskiner 
indendørs

Installationsarbejde fra trojansk hest 



22

Quotation price

Indirect savings

Direct savings

High Pressure watermist secure optimal cooling

Quotation price

Cost for ground work, trench and pipes

Cost of water supply

Additional design coordination cost

Cost for storage tank space

Cost for pump room space
Other extra costs for the initial investment

Protection of concrete structures

Cost reduction for securing risk of fire spread 

Protection of steel structure

Repair cost

Other cost reduction
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Pålidelighed – Vandtåge & Sprinkler

• SP Undersøgelse SP Rapport 2014:30
Raporten beskriver to undersøgelser:

– FM Global analyse(FMEA), baseret på 1 års inspektionsinterval

• Vandforsyning, herunder mængde og tryk(Gas drevende systemer)

• Strømforsyning, fire panel(ABA) og transmission fejl

• Lukket hovedventil

– EU projekt FIREPROFF

• Projektet undersøgte pålidelighed i forskellige brandbekæmpelsessystemer 
på skibe herunder traditionel sprinkling og vandtåge

• Analysen viser at traditionelle sprinkler og vandtåge systemer kan have en 
høj pålidelighed(Improved system) på samme niveau

• ”Generic” systemer betegnes som systemer med årlig service, disse med 
ringere pålidelighed end ”improved” systemer

• ”Improved” systemer betegnes som systemer med månedlig sevice, dvs. 
systemtyper som installeres på moderne skibe(cruiseline m.fl.)

Moderne systemer installeret i OH byggerier udføres med krav til ugentlig, 
månedlig og årlig inspektion/service      ”Improved systemer”
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Pålidelighed – Vandtåge & Sprinkler systemer
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Pålidelighed – Vandtåge & Sprinkler systemer
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Wilhelmina film



• 104.000m2 hospital

• 10.000 SEM-SAFE®

dyser (OH1, OH2, OH3)

• Alle områder er 
beskyttet af SEM-
SAFE®
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Isala Clinics, Holland
”Gold awarded hospital”
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Katriina Hospital, Finland
Retrofit projekt

• 12.700m2

• 1.120 dyser 

• Alle områder beskyttet af 

SEM-SAFE systemet
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PTE PÉCS Hospital, Ungarn

• 28.000m2

• 3.300 dyser

• Beskyttelse af hele 

sygehuset (OH1 og OH3 

områder)
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DNU Skejby Universitetshospital, Århus, Danmark
Den største hospital i Danmark

• 250.000 m2

• Mere end 30.000 CEN og VdS
dyser installeret 

• Komplet brandsikring af alle 
områder: OH1, OH2 og OH3 

• Et sygehusbyggeri efter nyeste
standard


