
BRANDSIKKERHED

Sprinkling - højtryksvandtåge
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• Vandtågedråber har et relativt større
overfladeareal i forhold til dråbens
masse og de absorberer væsentlig
mere energi fra branden. 

• Dråberne vil følge mætningslinjen og
fordampe.

• Et vandtågesystem har en mere 
effektiv køleevne

• Hver dråbe udvides 1700 
gange når den nærmer
sig det brændende
materiale

• => iltkoncentrationen
reduceres lokalt ved
branden

 De mindre dråber i 
SEM-SAFE® systemet 
betyder at de falder 
langsommere og 
optager mere energi

20 vol % O2

16 vol % O2

O2 O2

Temp. °C

100

10

378

Vandtåge køleeffekt per kg vand

2635

Traditionel sprinkler køleeffekt per kg vand

Energi 
absorbering 
KJ/kg

PRINCIPPET BAG HØJTRYKSVANDTÅGE-SYSTEMETS
SMÅ DRÅBE-STØRRELSER
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KRAV TIL VANDTÅGESYSTEMER

1

2

3

4

5

6

7



5

 SPRINKLERTEST  VANDTÅGETEST

SPRINKLERÆKVIVALENSTEST

1
Sikring af, at det testede og certificerede vandtågesystem  og de 
indgående komponenter kan anvendes til den konkrete bygning



6

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 lpm/m2

1
Sikring af, at det testede og certificerede vandtågesystem  og de 
indgående komponenter kan anvendes til den konkrete bygning

SPRINKLERÆKVIVALENSTEST
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1
Sikring af, at det testede og certificerede vandtågesystem  og de 
indgående komponenter kan anvendes til den konkrete bygning

SPRINKLERÆKVIVALENSTEST
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2
Verifikation af designmanualen med tilhørende performancedata for  
system og komponenter i forhold til bygningsapplikationen
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file://DKODE01FI01.DANFOSS.NET/DK/Marketing/05. PRESENTATIONS & VIDEOS/05 POWER POINTS EXTERNAL/Kemp og lauritzen/DS-Nozzle-Matrix-Public-Commercial final.pdf
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 DBI Retningslinje 254-1  8.2.1

 DBI Retningslinje 251/4001  8.6.1 + tillæg

Sikring af, at sikkerhedsniveauet for vandforsyningen modsvarer det 
niveau,  som repræsenteres af anerkendte europæiske sprinkler-
retningslinjer
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Vurdering af installationskomponenter, herunder rør-og fittings-
beskrivelse, så der er sikkerhed mod korrosionsdannelse i forhold til 
brugsmiljøet, galvanisk tæring, spændingskorrosion mv. samt levetid
ved anvendelse af tyndvæggede rør.

Der henvises i 254 til producentens designmanual og systemgodkendelse

Der benyttes kun AISI316 rustfri stålrør ved installation
rør, fittings og dysetoppe alle er udført i samme materiale for at 
sikre mod galvanisk tæring.

I forbindelse med levetid for tyndvæggede rør, er det en situation som 
har været aktuel for alle lavtryksanlæg, herunder også almindelige 
sprinkleranlæg.

Problematikken er ikke aktuel på højtryksanlæg, da den 
mindste godstykkelse er 1,5 mm (pga trykket) 
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Vurdering af, at vandkvaliteten sikrer fuld funktionsdygtighed i forhold 
til filtre, filtervedligeholdelse, dysers virkningsgrad mv. 

Vandtågeinstallationer installeret efter retningslinje 254 er udkommet, er 
alle baseret på et krav om at vandforsyningen skal kunne leve op til 
kravene i EU direktiv 80/778/EEC (1980). 

For at sikre funktionaliteten af et vandtågeanlæg, forskriver vi altid at 
filterne skiftes i god tid.

Et filterkollaps opstår hvis differencetrykket over filteret bliver for stort. 
Hvis filteret kollapser, medfører det ikke at vandforsyningen stopper, men 
at vandet som føres ud til anlægget, ikke længere er filtreret. Der er dog 
monteret filter før hver dyser, for at imødekomme mindre urenheder.
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Dokumentation for fuld gennemskylning af den færdige installation. 

Bør/bliver også udført på traditionelle sprinkleranlæg, 

-som autoriseret installatør, burde dette ikke være nyt, da det er en del 
at den almindelige dokumentation, når et anlæg overdrages.

Entydige og brugervenlige drifts- og vedligeholdelsesplaner. 
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FIPE PRESS FITINGS OG VÆRKTØJ
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FLEKSIBILITET

 Udluftningsventil

 Hovedrør

 Afgrening til grenrør
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FLEKSIBILITET

 Grenrør

 Oversprinkler

 Hovedrør
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FLEKSIBILITET

 Flow code

 Hovedrør

 Nedføring

 Dyse i loft (57° C)

 Ligesamler 33.4



21

FLEKSIBILITET
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FLEKSIBILITET

 Ø33.4 rør kan 
bukkes på alm.  
Bukker

 =Nemmere / 
billigere at udføre: 
slag forbi 
forhindringer.

 Fordele med 4 
afgange – i daglig 
tale kaldet en 
”gris”
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FLEKSIBILITET

 Trykprøvningsvogn
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FÆRDIGGØRELSE AF PROJEKT INKLUSIV KVALITETSTEST
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VANDTÅGEANLÆG ER IKKE FLEKSIBLE

DE ER DYRE OG BESVÆRLIGE AT ÆNDRE, 
SÅFREMT KLASSIFICERINGEN ÆNDRES, 
SAMMENLIGNET MED ET TRADITIONEL 
SPRINKLERANLÆG.

TYPISKE MISFORSTÅELSER
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EKSEMPEL 1

En bygning har et område på øverste etage, som er klassificeret som 
OH3 og området udgør et areal på mere end 216m².
Øvrige etager i bygningen er klassificeret som OH1.

Sprinkler

Ændring af øvrige etager til OH3, kræver nødvendigvis ingen ændringer 
i central, eller udskiftning af sprinkler.

Vandtåge

Ændring af øvrige etager til OH3, kræver ingen ændringer i central, 
men kræver udskiftning af dyser, samt muligvis ændring af grenrør da 
OH3 dyser kun dækker 3,5x3,5, mod 5,5x5,5 for OH1 dyser. 
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EKSEMPEL 2

En bygning er klassificeret som OH1, og ønskes ændret til OH3, da den 
fremtidigt skal benyttes som butik. 

Sprinkler

Såfremt ruminddelingen bibeholdes, kan sprinklerplaceringen bibeholdes. Det 
vil sandsynligvis kræve ændringer af hovedrør og eventuel stigerør, grundet 
den øget vanmængde. Central skal ændres sandsynligvis med min. en 
trykforøger pumpe.
Flere steder, vil den offentlige forsyning ikke kunne levere den nødvendige 
vandmængde til et OH3 anlæg, hvorved der skal etableres et reduceret 
reservoir og dobbelt pumpesæt.

Vandtåge

Såfremt ruminddelingen bibeholdes, kræver udskiftning af dyser, samt 
muligvis ændring af grenrør da OH3 dyser dækker 3,5x3,5, mod 5,5x5,5. 
Der vil ikke kræves ændringer af hovedrør og stigerør, grundet den øgede 
vandmængde, da trykket kan tilpasses i grenrørene, -der er 30bar tryktab at 
arbejde med. Central skal udbygges sandsynligvis med ekstra pumper på 
pumpeunitten og ombygges/udskifte af styretavlen. Et OH3 område med 
vandtåge, vil normalt kræve omkring 850 l/min, hvorved der ikke er problem 
med den offentlige forsyning.
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EKSEMPEL 3

En etage bygning er klassificeret som OH3 på stueplan, og på 4 etage, 
ønskes kontorområde ændres til butik, hvorved den ændrer 
klassificering til OH3. 

Sprinkler

Sprinklerplaceringen ændres, da etage indretningen ændres.
Ændring af hovedrøret, grundet øget vandmængde.
Sandsynligvis ændring af pumpe, grundet trykændring – muligvis 
større el-motor og nyt/ændring af styretavle

Vandtåge

Dyser skiftes, da etage indretningen og klassificeringen ændres.
Ændring af hovedrøret ikke nødvendig.
Central skal ikke ændres, da højtrykspumperne er stempelpumper, 
hvorved trykket er næsten konstant, uanset vandmængden.
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KONKLUSION

VANDTÅGEANLÆG OG SPRINKLER ER 
LIGE FLEKSIBLE.

DET ER UDELUKKENDE AFHÆNGIG AF 
SITUATIONEN, HVILKET ANLÆG DER ER 
BILLIGST AT ÆNDRE. 
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DRIFT

Rør og sprinkler skal undersøges i detaljer:
Våde anlæg: 25 år / Tørre anlæg:  15 år

korrosion i vådt anlæg, udført i 
almindelig sorte rør, som sprinkler anlæg 
normalt udføres i.
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
SPØRGSMÅL?
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