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Ved usikkerhed om hvorvidt rørene tåler et bestemt 
medie kan LK VVS A/S konsulteres.

Både X- og A-rørene er difusionstætte (iht. DIN 4726)
for anvendelse i varme og kølesystemer. Rørene er 
desuden udført i trykklasse PN10 som er krævet for at 
brugsvandssystemet må tilsluttes til det kommunale 
ledningsnet.

For at se det komplette sortiment af rør, fi ttings og 
øvrige komponenter i LKs Universalsystem henvises 
der til den separate sortimentsoversigt “LK Universal 
Produktsortiment”.

 Betegnelse Dim. (dy x godstykkelse)
 X16 16 x 2,2       
 X20 20 x 2,8       
 X25 25 x 3,5
 A16 16 x 2,0
 A20 20 x 2,0
 A25 25 x 2,5
 A32 32 x 3,0
 A40 40 x 3,5
 A50 50 x 4,0
 A63 63 x 4,5            

Tryk og temperaturegenskaber
LK Universalrør X og A er beregnede til vandledende 
systemer iht. følgende:
Højst tilladte driftstryk..................................... 1,0 Mpa
Højst tilladte vedvarende driftstemperatur......... +70ºC
Højst tilladte kortvarige temperaturbelastning...+95ºC

Ved rørsystemer indeholdende andre medier end 
vand kan andre tryk- og temperaturbegrænsninger 
forekomme, hvorfor LK VVS i sådanne tilfælde bør 
kontaktes.

Langtidsegenskaber
Holdbarhed og langtidsegenskaber for plastmaterialer 
er afhængige af temperatur- og trykbelastning. De 
gennemførte langtidstests, der ligger til grund for X og 
A-rørenes typegodkendelser viser, at rørene har en 
levetid på mere end 50 år ved et kontinuerligt tryk på 
1,0 MPa og vedvarende temperatur på +70ºC.
 

Projekteringsvejledningen gælder for installationer som 
udføres med LK Universalrør, type X og type A.
• Betegnelsen ”LK Universalrør X” eller ”Rørtype X” 
 henviser til LK Universalrør PE-X af homogen PEXa 
 udstyret med en iltdiffusionsspærre.
• Betegnelsen “LK Universalrør A” eller “Rørtype A”      
 henviser til LK Universalrør ALUPEX, kompositrør af 
 PE-Xc / Aluminium / PE.

RØREGENSKABER
Fysiske egenskaber
Materialet i LK Universalrør X er krydsbundet poly-
etylen af PE- Xa typen. Betegnelsen Xa betyder at 
krydsbindingen er udført ad kemisk vej ved hjælp af
peroxid.

LK Universalrør A er et kompositrør opbygget af et 
indre lag af PE-Xc, et mellemlag af aluminium og 
et ydre lag af PE. Betegnelsen PE-Xc indikerer at 
krydsbindingen er udført vha. gammastråling.

Krydsbindingen af polyetylen forandrer PE’s egenska-
ber på så mange forskellige måder, at man taler om et 
helt nyt materiale – rørene kan derfor anvendes inden 
for temperatur- og trykområder, som før har været for-
beholdt rør af kobber og stål.

 Universalrør X Universalrør A

Termisk expan-
sionskoefcient 0,00018 m/m ºC 0,00003 m/m ºC

Termisk 
konduktivitet 0,40 W/m ºC 0,43 W/m ºC

Tøjning > 500 % > 500 %

Slagstyrke 
+40 – -75 ºC Ikke brud Ikke brud

Smeltepunkt ca 130 ºC ca 130 ºC 

Ilt-
permabilitet < 0,1 g/m3 x d < 0,01 g/m3 x d
 

Dimensionering, betegnelser og anvendelsesom-
råder
LK Universalrør X og A er primært beregnet til brugs-
vands, varme- og kølesystemer, men kan, takket være 
PE-X-materialets udmærkede kemikalieresistens,
anvendes til distribution af mange forskellige væsker. 



Hygiejniske og toksikologiske egenskaber
LK Universalrør X og A er Va-godkendte til installation 
i brugsvandssystemer, hvilket betyder, at rørenes 
hygiejniske og toksiologiske egenskaber er afprøvet 
og godkendt af Miljøstyrelsen.

Brandtekniske egenskaber
LK Universalrør X og A og LK Tomrør er fremstillet
af et polyetylenbaseret materiale og afgiver ingen
giftige stoffer ved brand. Ved fuldstændig forbrænding
afgiver rørene, med undtagelse af aluminium, kun 
kuldioxid og vand. 

Vedr. forebyggelse af brandspredning henvises til 
afsnittet “Værn mod brandspredning” i denne projek-
teringsvejledning.

Iltdiffusion
LK Universalrør X og A er udstyret med iltspærre der 
hindrer iltmolekylerne i at diffundere gennem rør-
væggen. PE-X-materialer uden iltspærre har, ligesom 
de fl este andre plastmaterialer, den egenskab, at iltmo-
lekylerne kan passere igennem materialet og på sigt 
forvolde skader på ikke-korrosionsbestandige kompo-
nenter, som normalt fi ndes i varme- og kølesystemer. 

• I LK Universalrør X består iltspærren af et ydre lag 
 EVOH (Ethenvinylalkohol).
• I  LK Universalrør A består iltspærren af det indstøbte 
 aluminiumslag.

Begge typer af LK Universalrør opfylder kravene om 
iltdiffusionstæthed i DIN 4726.

Kemisk resistens
LK Universalrør er meget resistente over for kemikalier 
og påvirkes derfor ikke af forskellig vandkvalitet. Rørene 
påvirkes heller ikke af byggematerialer som beton, 
letbeton, gips, eller lignende. Rørende er modstands-
dygtige over for spændingssprækker (såkaldt stress 
cracking) som kunne forekomme i en række andre 
plastmaterialer ved kontakt med stoffer, der nedsætter 
over. adespænding, som f.eks. rengøringsmidler.

Ved usikkerhed om hvorvidt rørene tåler visse kemikalier,
bør LKs produktspecialist kontaktes.

Frost
Vandfyldte rørsystemer skal beskyttes mod frost uanset 
rørmateriale.

LK Universalrør skades normalt ikke af frost under 
forudsætning af at røret er forlagt i tomrør eller på anden
vis, som gør det muligt for røret at ekspandere. Røret 
udvider sig ved frost, men vender tilbage til sin oprinde-
lige tilstand efter optøning. Rør, som ikke er frit monte-
rede, f.eks. rør uden tomrør indstøbt i beton, hindres i 
at ekspandere og tåler normalt ikke frost.

LK Universalrør A udsat for frost får en blivende defor-
mation, som medfører en svækkelse af røret. Et vand-
fyldt A-rør der er blevet udsat for frost, bør altså udskiftes.

UV-lys
LK Universalrør X bør ikke udsættes for direkte sollys. 
Da UV stråling påvirker langtidsegenskaberne negativt, 
skal man ved udendørs opbevaring og installation af 
PE-X-rør undgå sollys. For at den forventede levetid 
på mindst 50 år skal opnås må rørene ikke udsættes 
for direkte sollys. Tomrør eller kartonindpakning yder 
det fornødne værn mod UV -stråling.

LK Universalrør A skal beskyttes mod UV-stråling, 
pga. den nedbrydende effekt (forsprødning) som UV-
stråling har på det ydre PEH-lag.

Trykslag
Det elastiske materiale i LK Universalrør X yder en
støddæmpende funktion ved en brat lukning af vand-
strømmen i ledningsnettet med ca. 65% sammenlignet 
med f.eks. et kobberrør.

Aluminiumslaget i LK Universalrør A gør rørvæggen 
mindre elastisk end rørvæggen i LK Universalrør X.

For maksimale ledningslængder mht. risiko for trykslag 
henvises til afsnittet “Dimensionering”.

Tomrør
LK Tomrør er fremstillet af HD-polyethen og kan bruges
uden særlige sikkerhedsforanstaltninger inden for 
temperaturområdet -20 til +120ºC. Tomrøret er parallel-
korrugeret, hvilket giver en stor fl eksibilitet og en god 
bæreevne.

Foruden vandskadesikkerhed og muligheden for en 
effektiv udnyttelse af det indre rør giver Rør-i Rør-
teknikken yderligere den store fordel at luftru met mellem
det indre rør og tomrør har en isolerende effekt mod 
både varmeafgivelse og kondensering. For information 
om varmeafgivelse henvises til afsnittet “Varmeafgivelse
fra rørledninger”.
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MÆRKNING OG IDENTIFICERING
Pga. den gentagne mærkning på hver meter er det let at identifi cere et LK Universalrør.

LK Universalrør X16 (16 x 2,2) PE-Xa til varme og vand      10 bar 95°C Diffusionstæt DIN 4726             0389

Dimensionsbetegnelse Højst 
tilladte tryk

Højst tilladte 
kortvarige   
temperatur Swedcert

Typegod-
kendelser
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Rørmærkning, LK Universalrør.

LÆNGDEUDVIDELSE
Ekspansion pga. temperaturændringer er illustreret i 
nedenstående tabel. De oplyste værdier angiver mm/m 
rørledning.

Temperaturforskel LK Universalrør
 Vand - montagetemp. X  A

 10 ºC 1,8 0,3                                                    
 20 ºC 3,6 0,6                                                  
 30 ºC 5,4  0,9                                                  
 40 ºC  7,2  1,2                                                  
 50 ºC  9,0  1,5                                                  
 60 ºC  10,8  1,8                                                  
 70 ºC  12,6  2,1                                                  
 80 ºC  14,4  2,4                                                  
 90 ºC  16,2  2,7                                                  

Eksempel:
Hvis systemets driftstemperatur er beregnet til +65°C og
omgivelsestemperaturen under installation +15°C er 
temperaturforskellen 65 -15 = 50ºC. Fra tabellen får 
man så længdeforøgelsen til 9mm/m rørledning for 
LK Universalrør X. For LK Universalrør A er længde-
forøgelsen 1,5 mm/m rørledning.

FORBINDELSER, SAMLESYSTEMER
Samtlige vandberørte deler i LKs samlesystemer er 
fremstillet af afzinkningsbestandigt messing.

LK Universalrør X samles med fi ttings iht. følgende:
• LK PressPex: presfi ttingssystem som monteres vha.
  separat presseværktøj.

• LK Samlingssæt PE-X: klemringssystem som monteres
 på LK Conex kobberrørsmuffer. Samlingssættet er-
 statter den almindelige klemring og omløber som er 
 beregnet til kobberrør. Enkel montage med hånd-
 værktøj.        
• Under forudsætning af at der forefi ndes en typegod-
 kendelse kan der desuden anvendes andre fabrikater 
 af klemringsfi ttings til samling af LK Universalrør X.

LK Universalrør A samles med muffer iht. følgende:
• LK PressPex: pressfi ttingssystem som monteres vha. 
 separat presseværktøj.

LK PressPex-fi ttings kan anvendes til samling af kompo-
sitrør af andet fabrikat under forudsætning af at disse 
rør har de samme mål, som angivet i fi ttingens god-
kendelse samt at der foreligger en skriftlig godkendelse 
af LK.

LK PressPex-fi tting og LK Samlingssæt PE-X.

LK anbefaler at rør i ”rør-i-rør-systemer” mellem to 
synlige koblingspunkter skal være uden samlinger, 
eller at samlingerne er placeret i bokse med lækage-
indikering. En samlingsfri installation er altid den 
sikreste.
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VARMEAFGIVELSE FRA 
RØRLEDNINGER

Brugsvandsinstallationer skal isoleres, således at 
unødigt energiforbrug og uønskede temperaturænd-
ringer undgåes.

LK Universalrør i tomrør (RiR) yder takket være den 
statiske luft mellem det indre rør og tomrøret, en god 
isolering både mht. varmeafgivelse og kondens.

NB! Et eventuelt behov for yderligere isolering 
mod varmeafgivelse og kondens skal i hvert enkelt 
tilfælde beregnes af den projekterende.

Varmeafgivelse fra LK Universalrør X
   
    Temp. forskel   RiR    RiR Extra
   vand - beton  X16  X20  X25 X16 X20  X25

 10 5,3 3,7 7,2 2,5 2,0 2,8
 20 10,6 7,4 14,3 5,0 4,1 5,6
 30 15.9 11,1 21,5 7,5 6,1 8,4
 40 21,2 14,8 28,6 10,0 8,2 11,1
 50 26,5 18,5 35,8 12,6 10,2 13,9 
 60 31,8 22,2 42,9 15,1 12,3 16,7
 70 37,1 25,9 50,1 17,6 14,3 19,5
 80 42,4 29,6 57,3 20,1 16,3 22,3

Varmeafgivelse i W/m fra LK Universalrør X i tomrør (RiR) 
indstøbt i beton med 60 mm dækning.

   Temp. forskel  RiR   RiR Extra
   vand - beton X16 X20 X25 X16 X20 X25

 10 3,6 3,0 5,0 2,3 1,9 2,6 
 20 7,2 6,1 10,1 4,5 3,9 5,2
 30 10,8 9,1 15,1 6,8 5,8 7,8
 40 14,4 12,2 20,1 9,1 7,8 10,4
 50 18,0 15,2 25,2 11,4 9,7 13,0 
 60 21,6 18,2 30,2 13,6 11,7 15,6
 70 25,2 21,3 35,3 15,9 13,6 18,2
 80 37,7 46,7 56,9 18,2 15,6 20,8

Varmeafgivelse i W/m fra LK Universalrør X i tomrør (RiR) frit 
monteret luft. Bemærk at værdierne i tabellen kan halveres 
ved indbygning af rør i udsparring, bjælkelag eller lignende 
rum med stillestaende luft.

 Temp. forskel                        LK Universalrør  
  vand - luft X16 X20 X25

 10 4,7 5,8 7,1      
 20 9,4 11,7 14,2    
 30 14,2 17,5 21,3          
 40 18,9 23,3 28,5         
 50 23,6 29,2 35,6          
 60 28,3 35,0 42,7         
 70 33,0 40,9 49,8          
 80 37,7 46,7 56,9           

Varmeafgivelse i W/m fra LK Universalrør X uden tomrør 
(RiR) frit monteret i luft. Bemærk at værdierne i tabellen kan 
halveres ved indbygning af rør i udsparring, bjælkelag eller 
lignende rum med stillestående luft.
 
Varmeafgivelse fra LK Universalrør A
Varmeafgivelse fra LK Universalrør A kan samenlignes 
med varmeafgivelse fra uisolerede kobberrør reduceret 
med ca. 10%.

EKSPANSIONSOPTAGENDE
ANORDNINGER

Ved en synlig vandret montage i f.eks. kælder kan der 
tages højde for rørenes længdeudviddelse ved hjælp 
af ekspansionslyrer eller sideslag. Hvis muligt udnyt-
tes sideslagene i de naturlige retningsændringer. Ved 
lige rørstrækninger, hvor begge rørender er fastgjorte 
optages ekspansionen ved hjælp af ekspansionslyrer.

Ved indmurede/indstøbte rør med tomrør lægges røret 
i bløde kurver der giverplads til rørets bevægelser i
tomrøret eller i isoleringen. Særlige anordninger som 
har til formål at optage ekspansioner skal derfor ikke 
anlægges.

Sideslagets længde beregnes iht. formlen:

E = k x √dy x ∆L  där:

E = Sideslagets længde
k = 12 (materialkonstant för PE-X)
dy = Ydre rørdiameter (mm)
L = Rørlængde mellen . xpunkter
∆L = Længdeforandring iht. tabellen i afsnittet 
  ”Længdeudvidelse”. 



E/4

L

E/2E/2

FIX

FIX

FIX  ∆L/2 ∆L/2

Eksempel:
• Rørledning med dy = 25 mm
• Længde mellen fi xpunkter = 30 m
• Medietemperatur +60 ºC og omgivelsestemperatur 
 +20 ºC giver en temperaturforskel 40 ºC. Ændringen 
 i længde ∆L bliver så iht. tabellen i afsnittet ”Læng-
 deudvidelse” 216 mm for Universalrør X og 36 mm 
 for Universalrør A.
 
Sideslagslængden (E) för Universalrør X:
E = 12 x √25 x 216 giver E = 880 mm.

Sideslagslængden (E) för Universalrør A: 
E = 12 x √25 x 36 giver E = 360 mm.
 

VÆRN MOD BRANDSPREDNING
Bygningsreglementet BR95 stiller krav til rørgennem-
føringer,idet disse i brandvægge og brandsektions-
vægge skal lukkes tæt, så adskillelsernes brand-
mæssige egenskaber ikke forringes. Ligeledes må rør 
ikke indbygges i en brandvæg eller brandsektionsvæg, 
så væggens Brandmodstandsevne eller stabilitet for-
ringes.

De efterfølgende eksempler med LK Universalrør X er 
baseret på tests udført i Brandforskningsprojekt 270 
-901 (SBUF projekt 2144).

De efterfølgende eksempler med LK Universalrør A 
er baseret på typegodkendelser for brandtætning af 
plastrørsinstallationer og ejes af brandtætningsleve-
randører, såsom Stål & Brandteknik AB i Södertälje.

Værn mod brandspredning, LK Universalrør X
For hver type af væg- eller gulvkonstruktion, og rør-
gennemføringen igennem disse, skal brandmod-
standstiden for tæthed (E) og for isolering (I) påvises.
Betegnelsen EI60 betyder at løsningen er acceptabel
både mht. tæthed samt isolering i en periode på 60 
minuter svarende til BS60. 

Forklaringer til betegnelserne i de viste eksempler:
A = Beklädnadsskiva
B = Træ- eller stålregler med mindst 45 mm bredde 
  med c/c-afstand på højst 600 mm
C = Tætning mellem medierør og tomrør. Tætningen 
  skal udføres ved den første tomrørsafslutning 
  efter brandcellebegrænsningen. Der henvises 
  til produk sortimentet for yderligere information 
  om tætningsdele.
D = Tætning mellem tomrør og beklædningsplade. 
  Tætningen skal udføres med et ikke-brandbart 
  materiale, f.eks. brandpasta.
E = LK Tomrør
F = LK Universalrør X

L  ∆L

E

FIX

FIX

Ekspansionsstyre i lige ledning.

Sideslag ved retningsændring.

√
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Dim tomrør dy (mm) Brandmodstand El (min)
 25  30
 34   30

A (13mm)

B

F

DC

E

Dim tomrør dy (mm) Brandmodstand El (min)
 25  30
 34   30

A (2x13mm)
B

D C

F

C

E

Dim tomrør dy (mm) Brandmodstand El (min)
 25  30
 34   30

A (13mm)

B

F

D DC C

F
EE

Dim tomrør dy (mm) Brandmodstand El (min)
 25  30
 34   30

A (13mm)

B D C

F

DC

E
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Vægkonstruktioner med beklædningsplader på stål- eller træskelet
Vægkonstruktioner med beklædningsplader på stål - eller træskelet og beklædningsplader forståes dels skiver hvoraf 
størstedelen består af ikke- brændbart materiale (f.eks. gips med paplag) med en densitet på mindst 600 kg/m3 og 
som opfylder kravene til brandhæmmende beklædning, dels træ. berplader, spånplader og kryds. ner med en densitet 
på mindst 450 kg/m3 og tykkelse på mindst 9 mm. Gipsplade med en tykkelse på mindst 12,5 mm skal beregnes som 
en 13 mm beklædnings plade. For formet træpanel gælder det at 15 mm sidestilles med 9 mm beklædningsplade.

Herunder vises de almindeligste tilfælde af rørgennemføringer i vægkonstruktioner på stål- og træskeletter. De angivne 
tider for brandmodstande (E) og (I) afhænger af antallet af beklædningsplader. Forstærkning med yderligere 13 mm 
beklædningsplade øger brandmodstandstiden med 15 minutter, uanset hvilken side af væggen, der forstærkes.

Enkelt rørudføring i væg med en 
beklædningsplade på begge sider.

Dobbelt rørudføring i væg med en 
beklædningsplade på begge sider.

Rørgennemføring i enkeltvæg med
2 beklædningsplader.

Rørgennemføring i væg med en 
beklædningsplade på begge sider.



Brandcelle-
afgrænsende 
vægkonstruktion.

Tilstøbning.

CC

F
E

Dim tomrør Gulvtykkelse Brandmodstand El
dy (mm) (mm) (min)
25 Min 200  60
34 Min 200 60

Brandcelle-
afgrænsende
gulvkonstruktion.

Tilstøbning.

Rørskakt.

Rørskaktbeklædning.

C
C

E

F

Rørskakt.

Rørskakt-
beklædning.

Brandcelle-
afgrænsende-
gulvkonstruktion.

Dim tomrør Gulvtykkelse Brandmodstand El
dy (mm) (mm) (min)
25 Min 200  60
34 Min 200 60

Dim tomrør Vægtykkelse Brandmodstand El
dy (mm) (mm) (min)
25 100 - 150 30
34 100 - 150 30
25 >150 60
34 >150 60
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Vægkonstruktion af beton, letbeton eller 
murværk
Rørene skal trækkes med ubrudt tomrør gennem ud-
sparringen. Tilstøbning skal udføres med ubrændbart 
materiale, f.eks. cement eller brandpasta. Afstand 
mellem byggedele og tomrør samt indbyrdes afstand 
mellem rør, skal være tilstrækkeligt stor til at en homo-
gen tilstøbning sikres og så alle rør bliver indstøbte.

Gulvkonstruktion af beton
Rørene skal trækkes med ubrudt tomrør gennem ud-
sparringen. Tilstøbning skal udføres med ubrændbart 
materiale, f.eks. cement eller brandpasta. Afstand 
mellem byggedele og tomrør samt indbyrdes afstand 
mellem rør, skal være tilstrækkeligt stor til at en homo-
gen tilstøbning sikres og så alle rør bliver omstøbte.

Rørtrækning fra fordelerrør i kælder.
Separat rørtrækning på hvert etageplan.

Varmerørstrækning fra kælder.
Forgrening på hvert etageplan.



Værn mod brandspredning, LK Universalrør A
Ved krav om beskyttelse mod brandspredning med 
LK Universalrør A gennem brandcelleafgrænsende 
byggedele kan der udføres brandtætning som nedenfor 
angivet.

Brandtætningen udføres med produkter, som er type-
godkendte for kompositrør PE-X / Aluminium / PE. 
Applikation af brandfugemasse og brandtætning skal 
udføres iht. producentens anvisninger.

Typegodkendelsesbeviset for de eksempler, som 
fremvises i nedenstående afsnit indehaves af bl.a. 
Stål & Brandteknik AB i Södertälje. Eksemplerne yder 
brandmodstand IE60 (svarende til BS60).

Væg- eller gulvkonstruktion af beton, letbeton
eller murværk

Vægkonstruktion med beklædningsplader på
stål- eller træskelet

Indbyrdes afstand mellem rørledninger
Hvis der trækkes fl ere rør igennem en udsparring skal 
brandtætning udføres separat for hvert rør.

Den indbyrdes afstand mellem rørene skal være mindst 
lig med rørets yderdiameter, for at en homogen tilstøb-
ning kan sikres.

Tilstøbning med 
brandpasta eller 
beton K40.

Etagedæk / væg 
min. 100 mm.

Eksp. brandfugemasse. 
Tykkelse og bredde iht. 
producentens anvisninger.

LK
 U

ni
ve

rs
al

rø
r A

Beklædningsplader i f.eks. 
gips på stål- eller træskelet.

Eksp. brandfugemasse. 
Tykkelse og bredde iht. 
producentens anvisninger.

Eventuel tilstøbning 
med brandpasta.

LK Universalrør A

Tilstøbning med brandpasta 
eller beton.

LK Universalrør A
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Tryktab
(kPa ved vandtemperatur +50°C)

Flow (l/s)
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DIMENSIONERING
Til forskel fra f.eks. kobberrør begrænses rørdimensioneringen med LK Universalrør ikke af vandhastigheden. Dette inde-
bærer, specielt for brugsvandsystemer, at man ofte kan vælge mindre rørdimensioner uden risiko for en utilsigtet funktion.

Tryktab i rørledninger
Oplysningerne i diagrammet er baseret på ruhedstallet 0,00005 og vandtemperaturen +50°C. For andre temperaturer 
skal værdierne i diagrammet ganges med en faktor iht. nedenstående tabel.

Vandtemperatur (ºC) 20 30 40 50 60 70 80 
Omregningsfaktor 1,10 1,05 1,02 1,00 0,98 0,95 0,93                  



Forudsat vandstrøm for forskellige brugsvandsinstallationer.
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Dimensionering af rørledning i varmesystemer
Til dimensionering af rørledninger i varmesystemer hen-
vises til de beregningsprogrammer, som er tilgængelige 
på markedet. Følgende inputdata skal anvendes:

   Hårdhedstal for LK Universalrør   = 0,0005 mm
   Indre diameter LK Universalrör X16 = 11,6 mm
                         X20 = 14,4 mm
                         X25 = 18,0 mm
                         A16 = 12,0 mm
                         A20 = 16,0 mm      
                         A25 = 19,0 mm
                         A32  = 26,0 mm
                         A40 = 33,0 mm
                         A50 = 42,0 mm
 A63 = 54,0 mm 

Dimensionering af rørledninger i 
brugsvandssystemer
Til dimensionering af rørledninger med LK Universal-
rør X og A kan to forskellige metoder tages i brug.

Skabelonmetoden kan anvendes i boliger, kontorer og 
lignende steder, hvor der hovedsagligt kun er køkken 
og toilet tilsluttet.

Beregningsmetoden anvendes foralle andre installa-
tioner som f.eks. hygiejnerum i industrier, baderum på
skoler og idrætsanlæg eller lignende installationer, hvor 
der kan forventes en høj samtidighedsfaktor samt for 
boligblokke.  

Forudsat vandstrøm
Uanset den valgte dimensioneringsmetode skal brugs-
vandsinstallationer dimensioneres efter de forskellige 
installationsgenstandes forudsatte vandstrøm iht. neden-
stående tabel.

   Brugsvandsinstallation                   Normfl ow (l/s)
 kv vv
Badekar 0,3 0,3
Brusebad 0,2 0,2
Håndvask 0,1 0,1
WC 0,1 
Bidet 0,1 0,1
Køkkenvask 0,2 0,2
Rengøringsvask 0,2 0,2
Udslagsvask 0,2 0,2
Drikkevandsventill 0,2 (0,2)
Spulehane 0,2 
Vaskemaskine (husholdning) 0,2 
Opvaskemaskine (husholdning) (0,2) 0,2

Dimensionerende vandstrøm
Forholdet mellem forudsat vandstrøm og den dimensio-
nerende vandstrøm tages fra tabellen. Tabellen tager 
ikke højde for systematiskt benyttede tapsteder inden 
for f.eks. industrier eller fælles badeanlæg i skoler og 
idrætshaller, hvor den dimensionerende vandstrøm ofte 
må sættes lig den summerede forudsatte vandstrøm.

Sum af Dimen- Sum af Dimen-
forudsatte  sionerende forudsatte sionerende
vandstrømme vandstrøm vandstrømme vandstrøm
(l/s) (l/s) (l/s) (l/s)
0,3 0,30 8,5 0,91
0,4 0,36 9,0 0,93
0,5 0,38 9,5 0,95
0,6 0,40 10,0 0,97
0,7 0,41 10,5 1,00
0,8 0,43 11,0 0,02
0,9 0,44 11,5 1,04
1,0 0,45 12,0 1,06
1,1 0,46 12,5 1,08
1,2 0,47 13,0 1,10
1,3 0,48 13,5 1,11
1,4 0,49 14,0 1,13
1,5 0,50 14,5 1,15
1,6 0,51 15,0 1,17
1,7 0,52 15,5 1,19
1,8 0,53 16,0 1,21
1,9 0,54 16,5 1,23
2,0 0,55 17,0 1,24
2,2 0,56 17,5 1,26
2,4 0,58 18,0 1,28
2,6 0,59 18,5 1,30
2,8 0,61 19,0 1,31
3,0 0,62 19,5 1,33
3,2 0,63 20,0 1,35
3,4 0,65 21,0 1,38
3,6 0,66 22,0 1,42
3,8 0,67 23,0 1,45
4,0 0,68 24,0 1,48
4,2 0,69 25,0 1,51
4,4 0,71 26,0 1,55
4,6 0,72 27,0 1,58
4,8 0,73 28,0 1,61
5,0 0,74 29,0 1,64
5,5 0,77 30,0 1,67
6,0 0,79 32,0 1,73
6,5 0,82 34,0 1,79
7,0 0,84 36,0 1,85
7,5 0,86 38,0 1,91
8,0 0,89 40,0 1,97

Den dimensionerende vandstrøm i fordelingsledninger 
som funktion af den summerede forudsatte vandstrøm. 
Diagrammet er beregnet til boliger, kontorer m.m. hvor det 
højeste normal. ow i brugsvandsinstallationen ikke overstiger 
0,3 l/s 
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 Dimensionering af fordelingsledninger iht.
skabelonmetoden
Med fordelingsledning menes en rørledning som for-
syner mere end en enkelt tapenhed. Undtagelsen er 
ledninger som forsyner f.eks. badeværelser eller andre 
områder, som normalt kun bliver benyttet af en enkelt 
person ad gangen. Disse ledninger kan betragtes som 
koblingsledninger.

Til dimensionering af fordelingsledninger i mindre anlæg
kan nedenstående tabel anvendes. Da vandhastig-
heden ikke påvirker materialet i LK Universalrør kan de 
angivne grænseværdier overskrides under forudsætning
af at de dårligst placerede brugsvandsinstallationer 
opnår det nødvendige disponible tryk før installations-
genstanden ved den dimensionerende vandstrøm. 
Dimensionering iht. skabelonmetoden bør altid kontrol-
leres ved en kontrolberegning af tryktabet.

 Rørdim. Maks. summ. Længste anbefalede          
  vandstrøm (l/s) rørlængde hvor der  
   tages hensyn til trykslag

 X16 0,6 10 m
 X20 1,5 15 m               
 X25 5,0                          
 A16 0,7 10 m 
 A20 1,7 15 m
 A25 6,0  
 A32 22,0 
 A40 35,0 
 A50 80,0 
 A63 135,0

Højeste summerede forudsatte vandstrøm for de respek-
tive rørdimensioner ved skabelondimensionering.

Dimensionering af kobblerørsledninger efter 
schabelonsmetoden
Med koblingsledning menes en rørledning som fors ner 
en enkelt brugsvandsinstallation eller rørledning,der 
kun forsyner områder, der normalt kun benyttes af en 
enkelt person ad gangen.

Med maks. længde i tabellen menes der den størst 
tilladte længde på koblingsledninger, idet der tages 
hensyn til risikoen for trykslag. Det forudsættes at de 
tilsluttede fordelingsledninger har større dimension end 
koblingsledningen.
 

 Forudsat vandstrøm Rørdim. Maks. længde
 i installationen (l/s)

 0,1 X16 20 m
  X20 Ingen begrænsning
  A16 15 m          
  A20 Ingen begrænsning

 0,2 X16 15 m  
  X20 25 m 
  A16 12 m      
  A20 20 m

 0,3 X16 12 m  
  X20 20 m 
  A16 10 m      
  A20 15 m

Dimensionering af koblingsledninger ved skabelon 
metoden.
                            
Dimensionering efter beregningsmetoden
Ved dimensionering efter beregningsmetoden skal der 
tages hensyn til følgende faktorer:
• Vandstikkets tilgængelige forsyningstryk.
• Tryktab pga. højdeforskel mellem vandstikket og den
 højst beliggende brugsvandsinstallation i systemet.
• Tryktab i apparater, armaturer og rørledninger ved 
 den dimensionerende vandstrøm i systemet.
• Trykbehov for tapenhed/blandearmatur.

For tryktab i LK Universalrør henvises til diagrammet 
i afsnittet “Tryktab i rørledninger”. For vejledning om 
procedure ved dimensionering iht. beregningsmetode 
henvises til: DS 439 “Norm for vandinstallationer”. 
projektering”.
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VENTETID PÅ VARMT BRUGSVAND
For god komfort samt for at undgå vandspild fore-
skriver DS439 at det varme vand ved en vandstrøm på 
0,2 l/s når frem til hyppigt benyttede tapsteder på min. 
10 sek. efter at tapningen er påbegyndt. I nedenstående 
tabel er tømningstiden for forskellige vandstrømme og 
rørdimensioner angivet i sek/m uden hensyntagen til 
den tid det tager at opvarme rørmaterialet.

Tømningstid i sek/m rørledning
Vandstrøm (l/s)     Rørdimension
 16 20 25

0,1 1,0 1,7 2,5
0,2 0,5 0,85 1,25
0,3 0,33 0,56 0,83
0,4 0,25 0,42 0,62
0,5 0,2 0,34 0,5
0,6  0,28 0,41
0,7  0,24 0,35
0,8  0,21 0,31
0,9  0,18 0,27
1,0   0,25
1,1   0,22
1,2   0,2

FORSLAG TIL BESKRIVENDE TEKST
Forslag til beskrivende tekst præsenteres i en 
separat tekst, som kan hentes på LKs hjemmeside: 
www.lkvvs.dk.


