
Brugsvandssystemer

Aftapningsovervågning
En klassisk metode til detektering af læk i en
brugsvandsinstallation er en aftapningsovervågning.
Hertil benyttes et tælleværk, som akkumulerer registreret
vandforbrug, der foregår ved et flow over en given
bundgrænse (cutoff, C), og som nulstilles når flowet
aftager til en værdi under bundgrænsen. Bundgrænsen
markerer således påbegyndelse og afslutning af en
aftapning. For enfamiliehuse vælges bundgrænsen
typisk 15 l/h. Lækager, der giver anledning til udsivninger
mindre end bundgrænsen vil skulle detekteres på anden
vis.

PSALM®

Med PSALM® teknologien anvendes ikke et enkelt
tælleværk for aftapning, men i stedet et større antal
parallelle tælleværker, som hver især registrerer forbrug
indenfor et snævert flowbånd, og som tilsammen dækker
det fulde flowdomæne (spektrum). For hvert tælleværk
gælder at det alene akkumulerer forbrug foretaget ved
flow imellem dets flowgrænser, samt at tælleværket
nulstilles når flowet falder til eller under dets nedre
flowgrænse.
De enkelte tælleværker repræsenterer nu søjler i
flowspektret.

Aftapningsovervågningen er anvendelig netop i
enfamiliehuse, hvor antallet af individuelle forbrugere er
begrænset.
På uddannelsesinstitutioner og i beboelsesejendomme
hvor antallet af individuelle forbrugere er højt kan der
forekomme lange perioder med højt flow, og det vil være
nødvendigt at hæve bundgrænsen, der definerer start og
slut på aftapning for at kunne operere med en
nogenlunde antagelig alarmgrænse, hvorved et større
domæne af lækager overlades til andre
(langsommmere) mekanismer at detektere.
Ovenfor ses hvorledes en klassisk
aftapningsovervågning akkumulerer alt registreret
vandforbrug over bundgrænsen, for endelig at overskride
alarmgrænsen (A) til trods for at vandforbruget til den tid
er aftagende.

Ved summation af samtlige tælleværker haves således
en aftapningsmåling, der vokser ved konstant eller
stigende flow, men som kan aftage ved faldende flow, og
som derfor kan operere med en lavere alarmgrænse
end den klassiske aftapningsovervågning - eller operere
med færre fejlalarmer ved samme alarmgrænse.

Fordi PSALM® opererer med mange flowbånd (høj
selektivitet) kan mekanismen også anvendes til at
afbøde nogle af de ulemper, en læksikring hyppigt står
overfor, såsom begrænset opløsning på flowmåleres
impulsgivere, eller begrænset opdateringshyppighed for

elektroniske flowmålere. PSALM® er patentanmeldt, og
anvendes i øjeblikket af system WKM21 og indarbejdes
successivt i DanTaets øvrige brugsvandsplatforme.


