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Beskrivelse af opgaven 

I forbindelse med opgaven er Teknologisk Institut blevet anmodet om at 

foretage en vurdering af DanTaet System KMP-K, et læksikringsanlæg til 

køleanlæg. 

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

virksomheden, og en efterfølgende gennemgang af bruger- og 

fabriksmanualerne til anlægget. 

 

 

Beskrivelse af systemet 

DanTaet System KMP-K er et læksikringssystem til anvendelse i kølesystemer. 

Systemet består af to flowmålere tilsluttet et Kamstrup MULTICAL regneværk, 

en kontrolboks og to eller tre elektrisk styrede motorventiler. Ventilerne er 

forbundet til kontrolboksen, og regneværket er fast forbundet til 

kontrolboksen, som henter flowdata fra dette. 

 

Der finder 3 undergrupper af systemet hvor typen af måler baseret på om der 

anvendes rent vand i kølekredsen eller kølemiddel. 

 

Systemselvtest 

Ud over overvågningen foretager systemet løbende selvtest med efterfølgende 

alarm inden for følgende områder: 

 

Måler fejl:   Der registreres manglende eller forkert signal fra 

målerne 

Ventil fejl:   En ventil lukker ikke tæt. 

Flow fejl:   En ventil har ikke genåbnet. 

Transmitter fejl:  En tilsluttet væskeføler eller tryksensor er defekt. 

Strømforsyningsfejl:  En af de interne spændingsforsyninger er defekt. 

230Vac fejl:   Forsyningsspændingssvigt. Alarmrelæ slipper. 

Kommunikationsfejl:  Datakommunikation er ophørt. 

 

Installationen afspærres ikke ved systemfejl, men læksikringen er uvirksom og 

skal serviceres hurtigst muligt. Visse systemfejl vil afmelde sig selv idet 

normaltilstand genindtræffer. 

 

Systemet er indstillet fra fabrikken med standardindstillinger, men kan 

tilpasses den aktuelle installation ved at flytte jumpere i kontrolboksens låg. 

 

Installation af systemet 

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

 

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 

kontrolboksens forplade. 

 

Frontpladen på KMP-K har lamper/dioder, der enten angiver aktuel funktion 

eller alarm ved fejlfunktion. Herudover findes en tast til alarmafstilling. 
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Beskrivelse af funktioner 

Systemet overvåger differensflowet af kølemidlet, og giver alarm og afspærrer 

installationen såfremt dette overskrider indstillede værdier. 

En særlig anordning tillader passage af mindre luftlommer uden alarmgivning, 

hvorfor pålideligheden må formodes at være høj. 

Der er i systemet indbygget en særlig tæthedskontrol, der kan undersøge 

installationen for mindre utætheder og sivninger. Kontrollen foretages på 

tidspunkter, hvor det formodes at forbrug og flow er mindst muligt for at 

mindske driftsforstyrrelser og komfortproblemer. 

Der er en trykføleroption der overvåger køleanlæggets driftstryk og som giver 

alarm og afspærrer installationen såfremt dette bliver for højt eller for lavt.  

 

 

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 vurderingen, 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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