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Cool Business

Bygningskøling er nødvendig, 
når indeklimaet skal sikres 
for medarbejdere og installa-
tioner i moderne, glasklædt 
kontorhusbyggeri. Hertil er 
vand et udbredt medium, der 
udmærker sig ved lav toksidi-
tet og høj varmefylde. Til gen-
gæld er den opnåelige frem/
returløbs differenstempera-
tur beskeden, idet fremløbet 
næppe kan køles til en lavere 
temperatur end 5°C. Til trans-
port af en given energi kræ-
ves derfor et tilsvarende hø-
jere fl ow, hvorfor køleanlæg 
af en given kapacitet oftest er 
adskillige dimensioner større 
end varmeanlæg af samme 
kapacitet. Af samme grund er 
kølefl aders fysiske udstræk-
ning stor, og vandmængden i 
installation, reservoir og evt. 
akkumulator anselig. De man-
ge luftkanaler vil i tilfælde af 
utæthed i en kølefl ade virke 
som distributionssystem for 
det lækkende vand, og vil util-
sigtet ofte dirigere dette hen, 
hvor det forvolder stor skade.
Moderne ejendomme mini-
merer følgerne af lækage i 
kølevandsinstallationen gen-
nem anvendelse af et Dan-
Taet sikringsanlæg, der over-
våger gennemstrømningen 
af kølevand i installationen, 
og afspærrer denne, når 
fl owdifferensen tilsiger utæt-
hed. Samtidig gives signal 
til standsning af pumper og 
blokering af reservoir/ak-
kumulator, og der afgives en 
teknisk alarm til personale 
og bygningsover vågning.

I tilgift kan der med DanTaet sikringsanlægget udføres en supplerende punktsikring af særligt følsomme steder, eller steder, hvor 
tidlig vandansamling forventes ved utæthed. Endvidere kan DanTaet sikringsanlægget udrustes med temperaturtransmittere, hvor-
ved det kan udføre en teknisk energiberegning til brug for bygningsstatistik, fordelingsnøgler m.v. Fremsynede arkitekter anven-
der DanTaet til sikring af moderne ejendomme med vandbaserede bygningskøleanlæg, som f. eks 88 Wood Street, City of London.
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