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DDD: Intelligent trykstyring fra 
pumpestation 

• Fordele: 
• Mindre energiforbrug for pumperne 

 

• Mindre vandspild i lækager 

 

• Minimerer risikoen for sprængte rør 

 

• Forøget komfort ved at levere et stabilt tryk til forbrugerne 



DDD system overblik 
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Flow     Q

Lavt flow = lille friktionstab 

 

Højt flow = stort friktionstab 

 

Friktionstabet i et distributionssystem 
er afhængig af flowet… 



DDD hoved principper 
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• Fjern aflæste tryk sensorer bliver installeret ved de Kritiske punkter i systemet (KP)  

• DDD laver en model af distributions netværkets rørsystem 

• Hver KP bidrager med sin egen tryk profil 

• Profilerne bliver logget og dagligt sendt til pumpe stationen (som SMS besked) 

• DDD styringen optimerer kontrol kurven baseret på opdateret sensordata 

• DDD styringen håndterer også styring af pumperne(som MPC) 



Vandforbrugsprofil for en typisk dag 
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Med konstanttryksregulering 

Et eksempel uden DDD… 



14 dage periode: 
 
Flowet varierer i 
løbet af dagen.  

Pumpe stationen  
 
Kører med 
konstant tryk 
 
Sætpunkt = 3 bar 

Trykket hos 
forbrugeren 
varierer. 
 
2 bar tryk er 
krævet 

Under kravet på 2 bar, på grund af 
mætning ved pumpestationen (sætpunkt 

for lav) 
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Sætpunkt alt for højt = Spild! 



Med intelligent trykstyring  

Et eksempel med DDD… 



Trykket hos 
forbrugeren er nu 
stabiliseret  
 
Krav = 2 bar 

Tryk ved det kritiske punkt er stabiliseret 
til kravet. 

Udgangstryk fra pumpestationen 
tilpasser sig nu med flowet i systemet 

14 dage periode: 
 
Flowet varierer i 
løbet af dagen.  

Pumpestationen  
 
Kører med DDD 
automatisk 
tilpasning af tryk  
 
sætpunkt = 4 bar 



”Før og efter” sammenligning 

Trykket i det 
kritiske punkt 

uden DDD 

Trykket i det 
kritiske punkt 

med DDD 

Run-in periode 



Konstant tryk 
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Konstant tryk fra pumpe stationen 

Krævet tryk i det kritiske punkt 

H [bar] 

Q [m3/h] 

For højt tryk 



Modvirkning af friktionstab 
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Konstant tryk fra pumpe stationen 

H [bar] 

Q [m3/h] 

Krævet tryk i det kritiske punkt 

1 bar for højt tryk 
ved lavt flow 

1 bar forskel p.g.a. 
friktionstab 
ved lavt flow 

2 bar forskel p.g.a. 
friktionstab 
 
 
Krævet tryk 
er opfyldt 



Modvirkning af friktionstab 
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H [bar] 

Q [m3/h] 

Krævet tryk i det kritiske punkt 

2 bar forskel p.g.a. 
friktionstab 
 
 
Krævet tryk 
er opfyldt 

nyt tryk i det kritiske punkt 

1 bar forskel p.g.a. friktionstab 
ved lavt flow, tryk krav er opfyldt 



Automatisk tilpasning (DDD) 
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nyt pumpe stations DDD sætpunkt 

tryk i det kritiske punkt 

krævet tryk i det kritiske punkt 

Alle værdier er automatisk tilpasset 

tidligere tryk fra pumpe station 

H [Bar] 

Q [m3/h] 



Automatisk tilpasning med flere eksterne sensorer 
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H [Bar] 
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Automatisk tilpasning med flere eksterne sensorer 
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5 DDD: Pumpe station sætpunkt 

Sætpunkts kurven tilpasses så den 
tilfredsstiller trykbehovet for alle 

eksterne sensorer. 
 

(eksemplet viser 2 sensorer) 

H [Bar] 

Q [m3/h] 



DDD produkt overblik 

Hvilke hoved komponenter består DDD af? 



DDD produkt overblik 

CU 354 CIU 250 

Frekvens styrede pumper 

Ekstern sensor 

Ekstern sensor 

SMS 

SMS 

Afgangstryk 

(Indgangstryk) 

Flow 



Hvornår kan DDD bruges? 



Hvornår kan DDD bruges 

• Ikke egnet: 

• DDD vil ikke virke i systemer med vandtårne 

• Virker ikke med mere end et booster system i en 
zone 

Virker ikke hvor der er meget ustabil vandforsyning 

 

• Egnet: 

• Hvor der er et stort vandspild (høj lækage) 

• Hvor der er et højt tryktab i systemet ved højt 
flow, eller hvor trykket varierer / for højt ved det 
kritiske punkt. 

• Hvor stabil vandforsyning er tilgængelig (24/7) 

pressure 



Tak for opmærksomheden 
 
Spørgsmål? 


