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CTS står for Central Tilstandskontrol og Styring (dansk begreb).  

 

Teknisk beskrivelse 

Et CTS-system består af computerbaserede produkter, der anvendes til overvågning, styring og 

regulering af bygningsanlæg.  

De vigtigste enheder er en hovedcentral (CTS-HC)  og en eller flere undercentraler (CTS-UC), der er 

placeret på den eller de konkrete bygninger, der skal styres. 

 

Alle CTS-UC’er har en kommunikationsudgang og kan tilsluttes en såkaldt (CTS-)busforbindelse, 

således at CTS-UC’er kan kommunikere med andre CTS-UC’er.  

 

Typisk  er der tilsluttes en betjenings PC’er  til CTS-bussen, hvor alle undercentraler kan kobles op på. 

På betjenings PC’en er der en grafisk brugerflade, der illustrerer tilstande og giver 

reguleringsmuligheder for de tekniske anlæg, der er tilsluttet. Denne betjenings PC kaldes for CTS-

hovedcentral. 

  

CTS-UC’erne indeholder I/O-moduler (Input / Output), hvorpå sensor og aktuator komponenter 

(f.eks. rumføler og motorventil for varme) tilsluttes via en ledningsforbindelse. 

 

Fordele 

Et godt værktøj for at styre, overvåge og justere driften af en bygnings teknisk anlæg. Systemet 

aflaster personalet, kan overtage mange funktioner automatisk, som tidligere blev fortaget manuelt. 

 

CTS-UC’erne er frit programmerbare, således at der kan specialdesignes software til styring og 

regulering af varmen ud fra rumfølerens målte værdi. Funktionaliteten for styringen vises på den 

grafiske betjeningsflade på CTS-HC. 

 

Ulemper 

Man kan være fristet til at stole for meget på teknikken og nedprioritere den menneskelige faktor, 

som i en række tilfælde viser sig som eneste mulighed for i sidste ende virkelig at spore og løse nogle 

fejlfunktioner. 

 

De fleste leverandører leverer softwareløsninger, som sikrer, at man får en god funktion, et stort 

overblik og en stabil løsning, som leverandøren kan udføre relativt hurtigt og uden problemer. Man 

skal dog sikre sig, at leverandøren kan levere en stabil gennemprøvet løsning med mange 

foruddefinerede og derved tidsbesparende løsninger, da man i forbindelse med til opgaven 

specialdesignet software kan gøre løsningerne omkostningstunge og centreret omkring de få 

personer der har udarbejdet løsningen. 

 

Mest velegnet til 

Automatisk bygningsstyring i alle typer bygninger fra børnehaver til super sygehuse 
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Læs evt. mere om CTS på energiwiki.dk 

http://energiwiki.dk/index.php/Automatik

