
 

  Side 1 af 6 

Bilag til afleveringsprotokol nr. KU_782_74C 
Performance tests før AB92-aflevering.  

Styring og regulering - Blok C.  

Byggesag: KU. Science 782-74. Blok C 

Entreprise D (CTS) 

Dokumentdato: 01. august 2016 

Registreringer foretaget ved test som led i afleveringen er indskrevet med rød skrift.  

 

Performance test 1. B. Bygningsautomatik, kontrol af indregulering 

Formål Formålet er, at Bygherre inden aflevering opnår mulighed for at påpege eventuelle funktio-

nelle mangler i ventilation, varme, køle og BMS installationer.   

 

Via testkørsler af udvalgte reguleringskredse skal Bygst og universitetets tekniske driftsafde-

ling have en indikation på om følgende er opfyldt inden aflevering: 

• Ventilation, varme og kølesystemer er korrekt indreguleret. 

• Bygningsautomatikken er korrekt indreguleret. 

• Installationerne kan betjenes via BMS brugerfladen. 

• Logninger er aktive og kan bruges til evt. fejlfinding. 

 

Bygst og universitetets tekniske driftsafdeling udpeger hvilke reguleringskredse der udtages 

til kontrol.   

 

Universelle refe-

rencer 

• DS 447:2013. Ventilation i bygninger- Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssy-

stemer, kap. 6.3 + 7.3 + 8.3. 

• DS 469:2013. Varme- og køleanlæg i bygninger, kap. 14.7 ”indregulering”, kap. 16 ”Kon-

trol og afprøvning”, kap. 16.1 ”indregulering”. 

• Bips beskrivelsesværktøj ”Bygningsautomation”, september 2012, basisbeskrivelse punkt 

3.6.7.4 ”Dokumenteret looptuning” stk. 1-11.  

 

Projektspecifikke 

referencer 

 

 

Her indskrives de projektspecifikke dokumenter som er taget i brug under testen: 

Principdiagram – Blok C. Ventilationsanlæg 782-74-6-VEN03.  

Tegn. nr. KU_782_74C_K08_T57_H6_N703D 

 

Oplysninger om 

deltagere i test.  

 

Dato for testkørsel: 26. juli 2016 

For CTS entreprenøren: Schneider, Flemming Thomsen. 

For KU: Niels Peter Christensen og Henrik R.R. Boch.  

For Bygningsstyrelsen. Thomas Rysgaard. 

For fagtilsyn. EKJ, Lars Hvid Søndergård, Troels Rasmussen og Asger Haug. 

For byggeledelse. Har ikke deltaget i test.   

 

Forudsætninger for 

testens igangsæt-

ning 

For at testen kan opstartes, skal følgende kriterier være opfyldt: 

 

1. Dokumentation for indregulering af ventilation, varme og køl skal være godkendt af 

fagtilsynet, herunder også eventuel mangeludbedring.  

26. juli 2016. Bygst, Thory: Tilsynet har d.d. oplyst, at dokumentation for indregulering er 

godkendt via et tilsynsnotat. 

 

2. Dokumentation for indregulering af bygningsautomatik skal være godkendt af fagtilsy-

net, herunder også eventuel mangeludbedring.  

22. juli 2016: Bygst, Thory: Tilsynet har d. d. oplyst, at der foreligger dokumentation for 

udført step-response test, samt at resultater kan godkendes.  

25. juli 2016. Bygst, thory: KS dokumentation for step-response på trykreguleringer er 

fundet på byggeweb.  



 

  Side 2 af 6 

Performance test 1. B. Bygningsautomatik, kontrol af indregulering 

Omfang af test Omfanget af stikprøver fastlægges på baggrund af en vurdering af: 

1. Kvaliteten af entreprenørens dokumentation for indregulering af ventilation, varme og 

køl. 

2. Kvaliteten af byggeledelsens og tilsynets håndtering af indreguleringsprocesserne. 

3. Resultater af første testkørsler. 

 

25. juli 2016: Trykstyring i et laboratorium er udtaget til kontrol.  

 

Tidspunkt for te-

stens gennemfø-

relse 

Fremgår af arbejdstidsplan.  

 

 

Testens varighed 26. juli 2016.  Bygst, thory: Testen er gennemført på 1½ time.  

Testens indhold 1. Entreprenørens fremvisning og gennemgang af dokumentation for udførte step-response 

test.  

  

2. Bygherre udpeger reguleringskredse til kontrol, hvorefter lograpport opsættes og test 

afvikles og dokumenteres via skærmprint fra BMS brugerfladen. 

 
26. juli kl. 12:00. Vi aftalte følgende stikprøvekontrol: 

Rum nr. A214 og A215 udtaget til kontrol, hvor stinkskabe betjenes for derved at skabe æn-

drede trykforhold. Testens formål er at det eftervises og dokumenteres via trendkurver, at 

reguleringen er stabil, når udvalgte rum betjenes.  

Flemming opsatte trendkurver for følgende reguleringspunkter: 

• PTI01 + PTU01 

• PTI24 + SBRI24 

• PTU24 + SBRU24 

• PTI14 + SBRI14 

• PTU14 + SBRU14 

• PTI20 + SBRU20 

• Frekvensomformere HZI01 + HZU01  

  
Metode for måling Bemærk at nogle reguleringskredse er meget hurtige, f.eks. kanaltryk. Logning af data skal 

derfor være så tilpas hurtig, at evt. pendlinger vil blive afsløret. 

 
26. juli kl. 12:00. Logningsinterval sat til 5 sekunder.  

Acceptkriterium Testens resultat accepteres, hvis step response testene viser, at de udvalgte reguleringskred-

se: 

• Er stabil inden testen begyndes. 

• Laver en hurtig indsvingning til stabil værdi ved nyt højere setpunkt. 

• Laver en hurtig indsvingning til stabil værdi ved nyt lavere setpunkt. 

• Ikke pendler. 

• Ikke har varige afvigelser.  

 

OBS: For meget træge reguleringskredse f.eks. rumtemperaturreguleringer skal step respon-

se testen kun vise, at der er rigtig sammenhæng mellem rumtemperatur og tilhørende aktua-

torer.  
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Eksempel på do-

kumentation af en 

step response test 

for en regulerings-

sløjfe, hvor testens 

resultat er accep-

teret 

 

 
 

Registreringer der 

foretages under 

testen, herunder 

testens resultat 

 

I feltet her indskrives registreringer og observationer som foretages under testens afvikling: 

 

26. juli 2016. Bygherredefineret test nr. 1. Opstart 12:35.  

Reference til PI diagram ventilation, blok C, trenddiagram og anlægsbillede på brugerflade.   

Rum A215. "Urinlaboratorium". Rummet har 4 stinkskabe.  

Med dør og vindue lukket gennemførtes følgende test: 

12:38 Punktsug sat i 0 og alle 4 stinkskabe tændt i minimum drift. 

12:49 Et stinkskab åbnet halvt op. Der iagttages på trrendkurven for PTU14 at trykket falder, 

hvorefter spjældet SBRU14 begynder at regulere fra ca. 25% åbent til ca. 45% åbent. Hoved-

trykket påvirkes lidt.  

12:58 Regulering er stabil. 

13:01 Der tændes for 1 punktsug.  

13:04 Regulering stabil. 

13:07 Yderligere 1 stinkskab åbnet halvt op, hvilket svarer til fuld belastning. 

13:10 Regulering stabil 

13:14 Begge stinkskabe og punktsug afbrydes. 

13:20 Regulering stabil.  

 

Der var blandt testens deltagere enighed i, at testens resultat er godkendt.  

Testens forløb er vedlagt som bilag i form af skærmprint af forløbet for henholdsvis udsug-

ning og indblæsning, samt skærmprint af dels kanalsystem med spjæld, samt hovedanlæg. 

Brugerflade: Test blev afviklet via Schneiders brugerflade.   

 

På grund af udetemperatur på over 20 grader, og pga. manglende mulighed for komfortkø-

ling, blev det besluttet at der ikke foretages test af temperaturstyringer i denne omgang. Når 

køleinstallationer er etableret kan det eventuelt aftales, at der foretages test af regulerings-

evne mht. temperaturstyring. 

 

Entreprenørens 

forpligtigelser i 

tilfælde af ikke 

bestået test 

I det tilfælde testen viser, at acceptkriteriet ikke er opfyldt, noteres manglerne.  

Inden for 10 arbejdsdage skal entreprenørerne sørge for, at alle fejl og mangler er udbedret. 

Herefter skal fagtilsynet godkende entreprenørernes mangeludbedring. 

Når entreprenørernes mangeludbedring er godkendt af fagtilsynet, genoptages testen. 

 

Indblæsningstemperatur i ventilationsanlæg: 

Grøn kurve: Setpunkt. 

Blå kurve: Aktuel værdi. 

Rød kurve: Varmeventil, åbningsgrad i %. 

Orange kurve: hastighed på pumpe til genvinding. 

Test afsluttet 18:30 
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Værdi af ikke-

bestået test 

26. juli 2016: Bygst, thory: Testens resultat giver ikke anledning til økonomisk tilbagehold ved 

aflevering. 

Efterfølgende an-

vendelse som led i 

energistyringen i 

driftsfasen 

Gentagelse af testforløb kan afdække eventuelt nyopståede fejl i indregulering på tværs af 

installationer. Erfaringsmæssigt betyder fejl i indregulering at indeklimaet forringes og ener-

giforbruget stiger som følge af energispild. 

 

 

Dokumentation af test. Skærmprint fra bygherredefineret test nr. 1. Ændrede trykforhold i laboratorium.  
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