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1. Beskrivelse af opgaven 

I forbindelse med opgaven er Teknologisk Institut blevet anmodet om at foretage en vur-

dering af DanTaet System UMS-F, et læksikringsanlæg til fjernvarme. 

Vurderingen er foretaget på baggrund af en teknisk gennemgang af anlægget i virksom-

heden, og en efterfølgende gennemgang af bruger- og fabriksmanualerne til anlægget. 

2. Beskrivelse af systemet 

DanTaet System UMS-F er et læksikringssystem til anvendelse i fjernvarmeinstallationer 

af enhver størrelse. Systemet anvender ultralydsmålere. Ultralydsmålerens impulser om-

regnes til flow. Systemet overvåger konstant fjernvarmeinstallationen og giver alarm ved 

utæthed eller udsivning fra installationen. Ved alarmgivning for lækfejl afspærres installa-

tionen. 

DanTaet System UMS-F består af følgende hovedkomponenter: 

- 1 kontrolboks 

- 2 ultralydsflowmålere 

- 2 eller 3 elektrisk styrede motorventiler 

- Kontraventil for returløb 

-  

Udover overvågningen foretager systemet løbende selvtest med efterfølgende alarm in-

denfor følgende områder: 

- flowmålerfejl frem og retur 

- ventilfejl frem og retur 

- væskefølerfejl, hvis tilsluttet væskeføler 

- drifttryksvigt, hvis tilsluttet trykføler 

- strømforsyningsfejl 

- netfejl (230 V ac fejl) 

 

Registrerede hændelser (alarmer, aktivering af digitale indgange, tastetryk og sluk/tænd) 

samt ændring af jumperindstillinger logges internt i service- og udredningsøjemed. 

 

Systemet er indstillet fra fabrikken med standardindstillinger, men kan tilpasses den aktu-

elle installation ved at flytte jumpere i kontrolboksens låg. 

3. Installation af systemet 

Der findes en komplet installationsvejledning for systemet både for VVS og el. 

4. Beskrivelse af betjening 

Der er ved udformningen af systemet lagt vægt på en enkel betjening for brugerne, således 

at brugerfejl er minimeret. 

 

Til betjening af systemet findes en brugermanual, der forklarer funktioner på kontrolbok-

sens forplade. 



Teknologisk Institut 

 

4 

Frontpladen på UMS-F har lamper/dioder, der enten angiver aktuel funktion eller alarm 

ved fejlfunktion. Herudover findes en tast til alarmafstilling, på visse anlæg endvidere en 

tast til manuel ventillukning. 

5. Beskrivelse af funktioner 

Systemet overvåger differensflowet og giver alarm såfremt dette overskrider indstillede 

værdier. 

En særlig anordning tillader passage af mindre luftlommer uden alarmgivning, hvorfor på-

lideligheden må formodes at være høj. 

Der er i systemet indbygget en særlig tæthedskontrol, der undersøger installationen for 

mindre utætheder og sivninger. Kontrollen foretages på tidspunkter, hvor det formodes at 

forbrug og flow er mindst muligt for at undgå driftsforstyrrelser og komfortproblemer, fx 

kl. 02:00 om natten. 

Ved anlæg hvor der er installeret ventilationsvarmeflader gennemføres tæthedskontrollen 

kun såfremt udetemperaturen er over +5 gr. C. Dette styres enten af en udeføler eller fra 

CTS anlægget. Kontrollen gennemføres på det tidspunkt af døgnet hvor udetemperaturen 

forventes at væres højest iht. de meteorologisk data der fx kan indhentes fra DMI. En 

gennemgang af meteorologiske data viser, at et tidspunkt midt på dagen normalt vil have 

den højeste temperatur, og at temperaturer over plus 5 gr. C vil forekomme regelmæssigt 

over en fyringsperiode.  

Såfremt der ved testen findes en sivning eller mindre utæthed afsendes der en alarm. 

Såfremt der ikke er reageret på alarmen inden 23 timer lukkes der for anlægget. 

Ved udbygning med trykføleroption overvåger systemet fjernvarmens drifttryk og afspær-

rer installationen såfremt dette bliver for lavt. Dette forhindrer at installationen tømmes 

ved arbejde på ledningsnettet, og letter efterfølgende genstart af systemet. 

Det vurderes, at systemet efterlever de krav der vil kunne stilles til læksikringssystemer. 

6. Generel samlet vurdering 

Det er Instituttets vurdering, at der er tale om et teknisk højt fungerende alarmsystem, 

der giver brugeren en høj sikkerhed imod utilsigtet vandskade. Det er endvidere vurderin-

gen, at der er tale om et system, der er udviklet til at være enkelt at anvende, også for 

ikke-teknisk kyndige brugere, således at fejlfortolkninger undgås. 
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