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Intelligente Bygnings Installationer (IBI) 

IBI-anlæg er i modsætning til CTS decentrale enheder. Et IBI anlæg er i princippet en forholdsvis billig 
lille computer med standardiseret og certificeret applikationssoftware. Den slags små 
computerenheder kaldes IBI-controllere og har en begrænset kapacitet. 

Nogle IBI-controllere er certificeret af eu.bac – en sammenslutning af producenter indenfor 
bygningsautomation. Det betyder, at controllerne lever op til EU-krav om, hvor meget energi 
controllerne i sig selv anvender (EN15500) samt at også de applikationer, der kører i controlleren, 
lever op til kravene (EN15232). Læs mere på www.eubac.org 

Der findes også en række produkter, som er mere fleksible end standardprodukterne. Dette kan 
være en fordel, hvis der sker ændringer under projektets udførsel eller når bygningen er idriftsat, for 
de forud programmerede enheder er oftest låst, således at man skal købe en ny controller, hvis man 
ønsker en ny funktion.  

Disse IBI produkter kan være en lille smule dyrere ved første øjekast, men vil på længere sigt ofte 
være en attraktiv løsning, da der meget ofte sker ændringer både i forbindelse med projektet og i 
bygningens efterfølgende levetid. 

IBI applikationen styrer og regulerer indeklima- og lysstyring i det enkelte rum, som man også kalder 
en IBI-Zone. Styringsomfanget at IBI-zonen kan variere, men omfatter typisk lys, varme, køling, 
ventilation, solafskærmning og, betjeningspaneler. 

IBI arkitekturen er en decentral opbygning med en IBI-controller i hvert enkelt rum. Arkitekturen skal 
sikre et bedre indeklima tilpasset den enkelte bruger i rummet, men IBI-controlleren sikrer ligeledes, 
at der kun anvendes energi til opvarmning eller køling af rummet, når der er personer i rummet. 
Komforten og energihåndteringen fastlægges i rummet/zonen, hvorefter der vælges en IBI-
controller applikation, der kan løse denne opgave. 

Det er meget vigtigt, at informationerne om behovet for varme og ventilation sendes tilbage i 
systemet, således at hovedanlæggene kan bruge disse informationer til at optimere driften på hele 
anlægget. Dette kan ofte være problematisk, hvis man ikke sikrer sig et sammenhængende anlæg 
med mulighed for kommunikation imellem alle enheder. 

Udover IBI-controllerne findes også et stort udbud af IBI-komponenter der ligeledes har en lille 
computer indbygget med en lille styringsapplikation. IBI komponenter kan være rumfølere, CO2- 
følere, målere, betjeningspaneler, lystændinger m.fl.  

IBI komponenter kan sammenkobles med andre IBI-komponenter og IBI-controllere, således at der 
kan opbygges en funktionalitet mellem disse enheder. Dette kaldes at ”binde” systemet sammen. 
Man ”binder” applikationerne sammen. Kommunikationsprotokollerne mellem enhederne er 
standardiseret og certificerede. Det vil sige at det er afprøvede og testede protokoller som er blevet 
certificeret af en international institution. Når de mange IBI-komponenter kan kommunikere med 
hinanden, kan der opnås en interoperability mellem enhederne, altså funktionalitet mellem 
systemerne på IBI-niveau. Branchemæssigt kalder man også dette, at der lægges ”intelligens” i 
rummet eller zonen.  

http://www.eubac.org/
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Man skal dog være opmærksom på at, der kan opstå problemer, som er svære at identificere, når 
man blander produkter fra mange leverandører, og at supporten fra de enkelte leverandører ofte vil 
begrænse sig til deres egne produkter. 

Mange større anlæg har derfor behov for en integrator eller integrations ekspert som kan få alle 
delene til at arbejde sammen. Men man skal så være opmærksom på den afhængighed, der opstår 
til en enkelt person. 

Der er mange energi- og komfortmæssige fordele i en veldesignet IBI-anlæg, men et IBI-anlæg i en 
større bygning vil typisk blive stort og komplekst. Det er derfor meget vigtigt, at man sikrer sig, at 
den leverandør eller installatør man bruger, har mange års erfaring og kan fremvise en række 
referencer på lignende anlæg, som man kan besøge eller at der angives personer man kan kontakte 
for at sikre at de rette kompetencer er tilstede. 

De kommunikationsprotokoller, der er standardiseret og certificeret og typisk er i anvendelse i IBI-
zoner, er BACnet, Modbus, LonMark og KNX (tidl. EIB).  

Til styring af det elektriske lys i IBI-zonen, anvendes i dag typisk en underliggende kommunikations 
bus og protokol til lysstyringerne, som kaldes DALI. I IBI-anlæg vil der normalt anvendes et interface 
mellem BACnet, Modbus,  KNX / LON og DALI (se også: Faktaark Kommunikationsprotokoller). 

 

 

http://www.cts-guide.dk/dk/faktaark/faktaark/faktark%20-%20bacnet-final.pdf
http://www.cts-guide.dk/dk/faktaark/faktaark/faktaark-modbus-final.pdf
http://www.cts-guide.dk/dk/faktaark/faktaark/faktark%20-%20bacnet-final.pdf
http://www.cts-guide.dk/dk/faktaark/faktaark/faktaark-modbus-final.pdf
http://www.cts-guide.dk/dk/faktaark/faktaark/faktaark%20kommunikation-final.pdf

