
Åbne protokoller – hvor åbne kan de blive? 

Nedenstående gengives en beskrivelse fra Energiforum Danmarks Energiwiki, omkring åbne 
protokoller: 
 
Hvis man vil have at systemerne kan arbejde med hinanden indbyrdes må man opdele åbenhed i 
flere niveauer.  
 
Den laveste grad af åbenhed kaldes for compatability. Her kan flere enheder eksistere på samme 
niveau - f.eks. Lon målere og IBI- controllere, der bruger samme lonbus - uden at være forbundet til 
hinanden.  
 
Et mellemniveau kaldes interoperability. Her er protokoller åbne og standardiserede og certificerede 
til at kunne fungere sammen. Et eksempel er KNX IBI-controller, der uden problemer kan 
kommunikere og fungere sammen med et betjeningspanel på KNX.  
 
Det højeste niveau af åbenhed kaldes exchangeability. Dette niveau skal forstås som, at man bare 
kan skifte et produkt ud og sætte et andet i, hvorefter det fungerer uden at der sker noget tab af 
funktionalitet. 
 
Som det er i dag, er det niveauerne compatability og interoperability, der er de opnåelige 
åbenhedsniveauer for åbne protokoller. Det mest åbne niveau exchangeability er nok mere af 
teoretisk karakter, idet tendensen er, at CTS, PLC og IBI enhedernes hardware og software samt 
applikationerne bliver mere specielle og individuelt udviklet til produkterne og løsningerne. Så det vil 
ikke være muligt at udskifte enhederne uden af skulle lave et større ombygningsarbejde. 
 
Det er nærliggende at få den tanke, at med BACnet, LonMark og KNX må der være leverandør-
uafhængighed, så man bare kan koble det hele sammen (som ”plug-and-play” filosofien i Microsoft 
standardprodukter) og frit kan vælge alle mulige leverandører til at arbejde og servicere i systemet.  
 
Dette er ikke målsætningen med specielt BACnet, hvorfor denne tankegang heller ikke virker i 
praksis hos brugeren. Den eneste, der er ”leverandør-uafhængig”, er systemintegratoren.  
 
Systemintegratoren skal ”binde” enhederne og systemerne sammen, og sidder med hele 
kompetencen for dette system. Er der flere leverandører under systemintegratoren, kan det blive et 
kompliceret leverance- og garantiforhold. Hvis ikke brugeren i sin tekniske afdeling har en 
systemintegrator ansat, der har den specifikke kompetence, skal denne specielle kompetence købes 
i byen. Hvis systemintegrationen ikke har dokumenteret sit projekt ordentligt, er der også en risiko 
for at blive mere personafhængig end leverandørafhængig. Det er derfor vigtigt at have fokus på en 
leverandør der har kompetence og organisation til at kunne supportere over en lang periode. 
 
Link: http://energiwiki.dk/index.php/Automatik 
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