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Kommunikationsprotokoller 
 
Kommunikationsprotokoller beskriver, hvordan data skal udveksles. De indeholder som regel en 
beskrivelse af de forskellige typer af beskeder, regler for, hvordan beskederne skal udveksles og en 
beskrivelse af beskedformater. 
 
Nedenunder en kort beskrivelse af de mest gængse kommunikationsprotokoller: 
 
BACnet 
BACnet står for Building Automation and Control Networks og er den førende standard for CTS-
anlæg og de samlede bygningsautomationsløsninger. Denne Standard supporteres af alle de førende 
CTS producenter på det europæiske og nordamerikanske marked.  
 
BACnet er, i modsætning til LON, en gratis protokol, som blev udviklet i regi af American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) og er certificeret efter amerikansk 
(ANSI) og europæisk (ISO) standard (svarer til danske DANVAK). 
 
Den er designet til det samlede bygningskontrolsystem som CTS, IBI, HVAC, brand- og tyveri 
sikringssystemer.  
 
Målsætningen og arbejdet med BACnet standarden er at kunne få de forskellige bygningssystemer til 
at fungere sammen og opnå de funktionelle fordele, der ligger i det IT-mæssige samspil mellem 
systemerne.  
 
Efterhånden som de enkelte BACnet produkter udvikles til at kunne flere og flere funktioner, 
udvikles også muligheden for øget funktionalitet mellem systemerne via BACnet kommunikation. 
Denne udveksling af data mellem systemerne kaldes for at kommunikere med åbne BACnet 
protokoller og opnå interoperability  
 
Som producent kan man få testet sine produkter på et ”BACnet Test Lab” og få et ”BTL” certifikat, 
hvis produktet lever op til standarden og kan ”tale” sammen med andre fabrikaters produkter.  
 
Læs mere om åbenhed. 
Se mere på følgende websites: www.bacnet.org og www.bacnetinternational.org 
 
 
LON 
LON, der står for Local Operating Network, er en teknologi der blev udviklet af det Amerikanske 
Echelon Corporation. Dermed dannedes en international standard for kontrolnetværksløsninger. 
Anvendes primært på IBI-anlæg. Dog er der nogle CTS-undercentraler, der også anvender Lon, men 
ikke nødvendigvis som en åben løsning 
 
Teknologiens fundament, LonTalk protokollen, er blevet internationalt standardiseret (ISO/IEC 
14908) og åben for alle producenter. For at produkter og løsninger kan sameksistere, er der skabt en 
organisation af LON aktører, som hedder LONMARK International. Her der specificeres regler for 
sameksistensen af LON komponenter. LonMark er altså også åbne protokoller, som der kan opnås 
interoperability med (læs mere om åbenhed). Se mere på følgende websites: www.echelon.com og 
www.lonmark.org 
 
LON er en kommerciel standard og derfor skal man betale en afgift hver gang man laver en ”binding” 
af et lon punkt.  

http://www.cts-guide.dk/dk/dokumenter/documents/ad-faktaa-aabne%20protokoller-final.pdf
http://www.bacnet.org/
http://www.bacnetinternational.org/
http://www.cts-guide.dk/dk/dokumenter/documents/ad-faktaa-aabne%20protokoller-final.pdf
http://www.echelon.com/
http://www.lonmark.org/
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Lon var meget anvendt som åben standard for ca. 10 år siden men de fleste producenter er 
efterhånden gået over til BACnet, Modbus og KNX. 
 
 
KNX 
KNX (=KONNEX) er godkendt som international standard (ISO/IEC 14543-3), europæisk standard 
(CENELEC EN 50090 og CEN EN 13321-1) og kinesisk standard (GB/Z 20965).  
KNX er en fusion af flere IBI-standarder som EIB, Batibus og EHS. KNX anvendes primært på IBI-anlæg 
og er åbne protokoller, som der kan opnås interoperability med. KNX-produkter fra forskellige 
producenter kan kombineres – KNX-mærket garanterer, at de kan arbejde sammen. Der kan læses 
mere på denne hjemmeside: http://www.knx.org/dk 
 
Det er primært el branchen, som støtter op om KNX, og KNX produkter forhandles hovedsageligt 
igennem el-grossisterne i Danmark. Man skal sikre sig, at den installatør man vælger at bruge, har 
erfaring med lignende projekter.  
 
 
DALI  
DALI er en forkortelse for Digital Addressable Lighting Interface. Protokollen relaterer til teknisk 
standard IEC 929.Det er åbne protokoller, som der kan opnås interoperability med. 
 
DALI-standarden er udviklet af belysningsbranchen og er derfor en dedikeret protokol udelukkende 
for lysstyring. Dette betyder, at DALI ikke kan anvendes til at kontrollere hele systemer, som f.eks. 
LON og EIB/KONNEX, men kan indgå som en del af disse installationer. DALI anvendes ofte i en 
funktionel forbindelse med IBI-anlæg. Se mere på websitet www.dali-ag.org 
 
 
M-bus 
M-Bus, som står for Meter-Bus, er en europæisk standard (EN 13.757-2 fysisk og link lag, EN 13.757-
3 applikationslaget) og anvendes primært til opsamling af målerdata fra M-bus målere (gas eller 
elektricitet målere). 
 
M-Bus er også anvendelig for andre typer af forbrugsmålere. M-Bus interface er lavet til 
kommunikation på to wire, hvilket gør det meget omkostningseffektiv. En radiovariant af M-Bus ( 
Wireless M-Bus ) er også specificeret i EN 13.757-4. 
 
M-Bus blev udviklet for at udfylde behovet for en ordning for networking og fjernaflæsning af 
forbrugsmålere, for eksempel at måle forbruget af gas eller vand i hjemmet. Denne bus opfylder de 
særlige krav til eksternt eller batteridrevne systemer, herunder forbrugernes forbrugsmålere. 
Målerne leverer de data, de har indsamlet til en fælles master, såsom en computer/server, der er 
forbundet med periodiske intervaller for at læse alle forbrugsmålere i en bygning. En alternativ 
metode til indsamling af data centralt er at overføre måleraflæsninger via et modem. Læs mere om 
M-bus på website: www.m-bus.com 
 
 
Modbus 
Modbus er en kommunikationsprotokol, som blev lanceret af Modicon (nu Schneider Electric) i 1979 
til brug i PLC’er. 
 

http://www.knx.org/dk
http://www.dali-ag.org/
http://www.m-bus.com/
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Protokollen er enkel og robust, er den siden blevet en de facto standard kommunikationsprotokol, 
og det er nu en almindeligt tilgængelig måde at forbinde industrielle elektroniske enheder. Modbus 
anvendes primært i proces- og industrianlæg. De vigtigste årsager til brugen af Modbus i det 
industrielle miljø er: 

- Det er blevet udviklet med industrielle applikationer i tankerne 
- Det er bredt offentliggjort og royalty-fri 
- Det er nemt at installere og vedligeholde 
- Den bevæger rå bits eller ord uden at placere mange restriktioner på sælgere 

Modbus giver mulighed for kommunikation mellem mange (op til ca.. 240) enheder, der er tilsluttet 
det samme netværk, fx et system, der måler temperatur og fugtighed og meddeler resultaterne til 
en computer.  
I bygningsautomatik anvendes Modbus bl.a. ved køleanlæg, måleropsamling og nogle 
ventilationsanlæg med autonom automatik med kommunikation. 
 
Udviklingen og opdatering af Modbus protokoller er blevet forvaltet af Modbus-organisationen siden 
april 2004, hvor Schneider Electric overførte rettigheder til denne organisation, og signalerer en klar 
forpligtelse til åbenhed. Modbus Organisationen er en sammenslutning af uafhængige brugere og 
leverandører af Modbus-kompatible enheder, der søger at drive vedtagelsen af Modbus 
kommunikationsprotokoller på tværs af flere markedssegmenter. Læs mere på www.modbus.org 
 
 
OPC 
OPC står for “Object Linkin and Embedding (OLE) for Process Control” eller “OLE for Proces Control”. 
OPC er ikke en protokol, men et interface til anvendelse mellem forskellige industrisystemer. OPC 
anvendes primært til proces og industrianlæg. I bygningsautomatik ses OPC anvendt ved køleanlæg, 
elevatorstyringer, kommunikation til ældre CTS-systemer eller sikringsanlæg. Se mere på websitet 
www.opcfoundation.org 
 
 
TCP/IP 
TCP/IP står for Transmission Control Protocol (TCP) og Internet Protocol (IP). Dette er i daglig tale IP-
protokollen, som de andre standarder bliver pakket ind i, når der kommunikeres over intra- eller 
Internettet. Se mere på www.en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_Suite 
 
 
Profibus 
Profibus står for Process Field Bus. Profibus anvendes primært i proces- og industrianlæg. Det er 
ligeledes PLC’er, der primært anvender Profibus. Se mere på websitet www.profibus.com 
 
 
OPC-server 
En OPC Server er et software program, der fungerer som en API (Application Programming Interface) 
eller protokol-konverter. 
 
Har man ikke mulighed for at benytte en af ovenstående kommunikationsprotokoller, så kunne en 
OPC server væren mulighed. En OPC Server vil oprette forbindelse til en enhed, eller en datakilde, 
såsom en database eller brugergrænseflade, og omsætte disse til et standard-baseret OPC format. 
OPC kompatible applikationer såsom historiker, regneark, trending applikation osv. kan oprette 
forbindelse til OPC-serveren og bruge den til at læse og skrive data på enheden. Kort fortalt så kan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronics
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer
http://www.modbus.com/
http://www.modbus.org/
http://www.opcfoundation.org/
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_Suite
http://www.profibus.com/
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det være en mulighed at få lavet en OPC server til et produkt som man ønsker i sin bygning, men 
som ikke kan eller har en åben protokolkommunikation. 
 
 
 
 
 


