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dpHeating   Analyzer  
dpHeating   Analyzer    ger   möjlighet   att   genomföra   nätberäkningar   direkt   i   dpHeating.   
Genom   tre   steg   utförs   beräkningar   enligt   egna   scenarion   som   säkerställer   att   nätet   
uppfyller   uppsatta   krav.   Oavsett   om   det   handlar   om   flödeshastigheter,   differenstryck   eller  
tryckfall   ger   dpHeating   Analyzer   möjlighet   att   analysera   olika   scenarion   och   ta   beslut.   
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Funktioner  

● Skapa   egna   presentationsmallar   och   presentera   resultat   direkt   i
kartan   för   att   analysera   kopplingen   mellan   geografisk   position   och
värde.

● Beräkna   fjärrvärme-   och   fjärrkylanät   i   lednings-   eller   rörmodell.

● Höja   datakvaliteten   i   nätet   och   hitta   feldokumentation   genom
felsökningsrapporter   och   ett   kraftfullt   användargränssnitt.

● Data   valideras   både   innan   och   efter   utförd   beräkning   för   att
säkerställa   tillförlitliga   resultat.

● Möjlighet   att   ersätta   saknade   data   med   default-värden,   så   att
beräkningar   kan   genomföras   trots   luckor   i   dokumentationen.



  

Ett   nät   som   uppfyller   de   tekniska   kraven   som   ställs   är   en   förutsättning   för   att   minimera   
underhållskostnader   och   hålla   kunder   nöjda.   Ytterst   kan   det   handla   om   att   kontrollera   att:   

● Ledningar   inte   riskerar   att   spricka   till   följd   av   för   höga   tryck.   
● Ledningar   inte   riskerar    att   skadas   av   kavitationen   som   uppstår   vid   låga   tryck.   
● Differenstrycket  i  nätets  centraler  varken  är  så  högt  att  reglerventilerna  riskerar  att                         

gå   sönder   eller   så   lågt   att   flödet   blir   otillräckligt.   
● Onödigt   mycket   pumpkraft   används   till   följd   av   höga   tryckfall   i   nätets   rör.   

dpHeating   Analyzer   ger   möjlighet   att   kontrollera   uppsatta,   tekniska   krav   och   genomföra   
beräkningar   baserat   på   olika   scenarion.   Det   kan   till   exempel   handla   om   förändrade   flöden   i   
nätet   om   alla   kunder   skulle   höja   sin   differenstemperatur   med   5   °C,   eller   hur   trycken   ser   ut   
vid   en   omläggning.   

  

En   unik   funktion   i   dpHeating   Analyzer   är   att   dubbla   valideringar   genomförs   i   anslutning   till   
varje   beräkning.   Innan   en   beräkning   genomförs   valideras   komponentdata   tillsammans   med   
kopplingarna   i   nätet   -   efter   beräkningen   valideras   resultaten.   Saknade   data   ersätts   i   
förekommande   fall   med   defaultvärden   som   valts   av   användaren.   Detta   ger   en   tydlig   
presentation   av   de   komponenter   som   hanterats.   På   så   sätt   ges   flexibilitet   i   att   genomföra   
beräkningar   trots   ofullständiga   data,   samt   verktyg   som   fyller   i   eventuella   luckor.   
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Krav   på   data   för   att   genomföra   beräkning  

● Hydrauliskt   korrekt   dokumenterat   nät.*   
● Returtemperatur   och/eller   ΔT   samt   massflöde   och/eller   effekt   för   nätets   

konsumenter   (centraler).**   
● Returtryck,   tryckkontrollerat   objekt   samt   ΔP   för   tryckkontrollerat   objekt   för   nätets   

produktionsanläggningar.   

* Beräkningslogg   och   felsökningsrapporter   finns   att   tillgå   för   att   hitta   eventuella   fel.   
** Värden   kan,   då   de   saknas,   ersättas   med   defaultvärden.   

Systemkrav   

Produkt   

● dpHeating   

  

  

  

4   

Fördelar   

● Använda   samma   applikation   för   både   nätdokumentation   och   
nätberäkning.   

● Möjlighet   att   integrera   beräkningarna   i   nätets   livscykel,   från   
projektering   till   avbrottshantering.   

● Höja   datakvaliten,   hitta   och   kunna   åtgärda   brister   i   
dokumentationen   direkt.   

● Implementeras   smidigt,   installation   sker   oftast   under   en   arbetsdag   
från   beställning.   

Vill   du   veta   mer?   

Mejla    sales@digpro.se    och   boka   en   demo   med   en   av   våra   ingenjörer,   eller   läs   mer   på    digpro.com .   
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