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Målsætning

• Den specifikke installation af flowmåleren
• Systematisk og uvildig afdækning af, 

hvordan specifikke installationsforhold 
påvirker målenøjagtigheden.

• Dynamiske aftapningsforhold
• Undersøgelser og tests af sammenhæng 

mellem dynamiske aftapningsforhold og 
årsafregning.



Afgrænsning

• Virkelige installationer / hyppigst 
forekomne forstyrrelser samt typiske 
forbrugsmønstre.

• Forenklede aftapningsstrategier og 
mindre installationer.

• Fokuserer udelukkende på målt 
vandmængde og ikke medtage 
variationer på temperaturmålinger i 
forbindelse med varmeenergimålere. 



Baggrund

• Rapporter
• Lovkrav
• Dialog med følgegruppe og 

samarbejdspartnere



Analyse

• Forskrifter for installationer (4D til 
10D)

• 2651 installationer 

• Store variationer i installationsforhold



Analyse

• Kategorisering A, B og C. 

• 70% & 66% af type B



Analyse

• Rørføring og fittings

• Skaber mere kaotiske flowforstyrrelser

• Swirl etableres senere end antaget



Korrosion og partikler
Friktion og hastighed

Mekaniske målere: Blokering
Elektroniske målere: Afsætninger ved 
sensor

Analyse



Analyse



Tests Installationsforhold

• Test med fittings og 
flowforstyrrelsesindsatser.

• Målertyper: Ultralyd og mekaniske målere.

• Resulterende i ± 2,2 % fejlvisning



Tests dynamisk aftapning

• Tappeprogram 2017 
Ultralyd:

Mekaniske målere:
Fabrikat 1: 12,2 – 20,6%
Fabrikat 2: -5,2 – 0,2%

Test 
nr.

Nominel
t flow Sekvens Afmålt

1 5 l/t 1 sekvens/3 gentagelser Afvejet 6,2-7,3 ltr
Flowrate 4,7,-4,8 l/t

2 60 l/t 1 sekvens/3 gentagelser Afvejet 19,6-22,3 ltr
Flowrate 58,8-58,9 l/t

3 350 l/t 1 sekvens/3 gentagelser
Afvejet 57,4-57,9 ltr
Flowrate 342,9-347,3 
l/t

4 900 l/t 1 sekvens/3 gentagelser
Afvejet 68,2-76,0 ltr
Flowrate 910,2-912,8 
l/t

5 60 l/t

240 sekvenser/3 
gentagelser
15 sek åben; 5 sek 
lukket

Afvejet 64,4-67,7 ltr
Flowrate 64,4-67,7 l/t
Aftapning 0,27-0,28 ltr

6 350 l/t

60 sekvenser/3 
gentagelser
10 sek åben; 5 sek 
lukket

Afvejet 63,5-64,7 ltr
Flowrate 380,7-388,1 
l/t
Aftapning 1,06-1,08 ltr

7 900 l/t

30 sekvenser/3 
gentagelser
10 sek åben; 5 sek 
lukket

Afvejet 78,2-84,3 ltr
Flowrate 938,6-1011,2 
l/t
Aftapning 2,61-2,81 ltr

8 900 l/t

20 sekvenser/2 
gentagelser
15 sek åben; 5 sek 
lukket

Afvejet 83,1-84,0 ltr
Flowrate 996,8-1007,8 
l/t
Aftapning 4,15-4,2 ltr



Undervisningsmateriale

• Måleteknisk håndbog til teknikere
• Kritisk vurdering af installationer
• MID og læsevejledning
• Kalibrering

• Målgruppe: Tekniske skoler og 
erhvervsuddannelser

• Udgives i løbet af December.



Rapport

• Uddybende indhold
• Analyser 
• Resultater 

• Udgives i december 2018



EMPIR - MetroWaMet
• Titel: Metrology for real-world domestic water metering.
• 6 Arbejdsgrupper (WP)
• WP1: Infrastruktur til at vurdere husstandsvandmålere ved

variabelt forbrugsmønster
• WP2: Metrologi til vurdering af måleevne for husstandsvand-

målere ved realistiske brugsbetingelser
• WP3: Smart monitorering af små flowrater
• WP4: Virtuel flowmåler
• WP5 og 6: Administration og formidling



EMPIR - MetroWaMet

• Reference profiler
• On-site tests
• Designe og opbygge/udbygge 

prøvestande
• Validere prøvestande

• Teknisk guide til test af målere

Arbejdspakke 
1



EMPIR - MetroWaMet

•Udvælge 
målere

•Vandkvalitet
Arbejdspakke 

2



EMPIR - MetroWaMet

• Små flowrater
• Lækagedetektion 
• Tests og 
sammenligninger og 
udvikle algoritme

Arbejdspakke 
3



EMPIR - MetroWaMet

• Udarbejde et virtuelt 
flowmeter
• Database for 
vandkvalitet og 
påvirkninger

Arbejdspakke 
4



Opsamling

Lavet test på baggrund af vores forbrugsanalyse

Vi ser en fejl grundet installationsforhold på op til 
2,2 %
Vi ser fejl grundet dynamisk aftapning på op til 
20,6 % i små flow

Arbejder videre med dynamisk aftapning og 
vandkvalitets indvirkning på måleresultater i 
EMPIR MetroWaMet

I løbet af december offentliggøres rapport og 
undervisningsmateriale.
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