
Faktaark: SCADA 

SCADA står for ’System Control And Data Acquisition’, der svarer til SRO (Styring, Regulering og 

Overvågning) eller CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) og betegner det computersystem, som 

opsamler og analyserer realtimedata.  

SCADA platforme kan enten købes separat som SCADA software eller som en del af en CTS 

hovedstation. Dette giver en integrationsmulighed til 3.parts-systemer via forskellige drivere, 

kommunikationsprotokoller og OPC interfaces. (OPC , som står for ’OLE (=Object Linking and 

Embedding) for Process Control’ er en software standard, der tillader Windows programmer til at 

kommunikere med hardware enheder.) 

Herved kan flere forskellige gamle og nye bygningsautomationssystemer samles og administreres i 

én serverplatform.  

Fx kan en SCADA-platform bevirke, at bygningstilpassede standardapplikationer for CTS og IBI anlæg 

kan fungere sammen med fx en kølemaskinens PLC specialstyring eller med et eksisterende 

brandanlæg af ældre dato, hvilket ellers typisk giver problemer. 

OBS:  

SCADA kan vælges på baggrund af flere forskellige grunde, men oftest vælges SCADA for at opnå en 

leverandøruafhængighed. Er det dét, der ønskes, skal man sikre sig, at man vælger et produkt, som 

ikke ligger under en CTS hovedstation, da man ellers vil være afhængig af denne leverandør, selvom 

det ikke var det, man ønskede sig. 

Vær også opmærksom på, at rigtige SCADA hovedstationer er meget dyrere. SCADA er udviklet til 

industriens procesanlæg og dette afspejles i priserne, men det betyder også, at mange af de 

funktioner, som man forventer sig af et moderne CTS anlæg, ikke ligger i SCADA programmet fra 

starten, og disse skal så programmeres eller tilkøbes. Det er meget vanskeligt at beskrive disse 

basisfunktioner i et udbudsmateriale, og der findes kun få firmaer, som er eksperter i at opbygge 

disse, derfor opnår man ofte at den afhængighed i forhold til CTS leverandøren man ønskede at 

undgå, i stedet bliver en afhængighed til en SCADA integrator eller specialist, og dette vil ofte være 

en afhængighed af en enkelt person eller et specialistfirma, som ikke nødvendigvis er bedre end 

afhængigheden til CTS leverandøren. 

 


