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Typegodkendelsen udstedt i henhold til § 10 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar
1997 om kontrol med varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varme, med
senere ændringer.
Gyldighedsforlængelse af attesten (udgave 3 af 20. februar 2016) er sket i henhold til § 6. stk. 1 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse 1166 af 3. november 2014 om varmefordelingsmålere, der anvendes som
grundlag for fordeling af varmeudgifter.

VARMEFORDELINGSMÅLER

RMK 87 Kapillar
Ansøger:
Producent:
Art:
Typer:
Anvendelse:

Brunata A/S,
Brunata A/S
Varmefordelingsmåler uden elektrisk energitilførsel, baseret på
fordampningsprincippet
RMK 87 Kapillar
Registrering af radiatorers varmeforbrug med henblik på fordeling af varmeudgifter .

Typeprøvet i henhold til DS/EN 835: 1995
Bemærk:

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det fastlagte, kan kun anvendes under
forudsætning af særskilt godkendelse og revision af denne attest.
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LEGALE MÅLEDATA

APPARAT
Varmefordelingsmåler.
MÅLEMETODE
Fordampningsprincippet.
BASISTILSTAND
Middel radiatorvandstemperatur, tm = 50 °C
Referencelufttemperatur, tL = 20 °C
Placering i 75% højde af radiatoren.
ANVENDELSESGRÆNSER
tmax = 88 °C (1-Hexanol), 95°C (Cyclohexanol), 120°C (Methylbenzoat)
tmin = 52,5 °C (1-Hexanol og Cyclohexanol), 60°C (Methylbenzoat)
tmin = 52,5 °C er en afvigelse fra DS/EN 835:1995.
SKALA
Produkt- og enhedsskala

2

KONTROLBESTEMMELSER

2.1 DRIFTSKONTROL
Efter DS/EN 834: 2013 og fabrikantens forskrifter.

2.2 PÅSKRIFTER
Type er påtrykt apparatets skala. Serienr. er påtrykt apparatets bagstykke og synligt forfra. TS nr. er
påtrykt apparatets top. Verifikationsmærke og årsmærke er synlig på apparatets forside ved påsætning af
label i forbindelse med montering.
Årstal for 1. gangsmontering eller montering som følge af nedtagning, reparation eller andet indgreb i måleren samt målerinstallatørens identifikationsoplysninger er påtrykt label og måler.

2.3 PLOMBERING
Plombering af hus foretages ved isætning af plastplombe.
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KONSTRUKTION

3.1 OPBYGNING
Måleren består af bagstykke af aluminium, gennemsigtigt dæksel af polykarbonat, grå topdel af polyphenolenoxyd, sølvgrå skalaplade med gennemsigtige rudefelter af polykarbonat samt plombe, farvet for
årsmarkering, af polypropylen.
Væskeampul til registrering af indeværende forbrugsperiode er anbragt i apparatets højre side og bærer
samme farve som plomben. Ampullen fra forudgående forbrugsperiode er anbragt tilstoppet i apparatets
venstre side til kontrol af seneste aflæsnings rigtighed. Begge ampuller er indlejret i to symmetrisk anbragte riller i aluminiumsbagstykket, idet væskestanden aflæses gennem skalapladens to lodrette ruder bag
det gennemsigtige dæksel.
Anvendelse af patenterede kapillar-ampuller for apparatmontering med lodret, skrå og vandret stilling af
apparatets længdeakse.
Skalasystemet er opbygget til brug for driftskontrol, idet enhedsskalaen, sammen med produktskala og
skalanummer benyttes til kontrol af aflæsningens rigtighed. Hver skalaplade i systemet bærer identifikation af målerinstallatøren.
Apparatets serienummer, der efter et patenteret system angiver bagstykkets profiltype, tjener til kontrol
af forskriftsmæssig apparatmontering ud fra pågældende radiatortype.

3.2 INSTALLATION
Montage af måleren foretages i overensstemmelse med DS/EN 835:1995 efter ganske bestemte måler- og
radiatorspecifikke montagemetoder. Disse montagemetoder skal overholdes meget nøje for at sikre en
reproducerbar varmeovergang mellem radiator og varmefordelingsmåler og dermed korrekt registrering
af varmeforbrug.
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