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Hvad forstår vi ved Bygningsautomatik

Styring, regulering og overvågning af tekniske anlæg 
primært for vand, varme, ventilation, køl placeret i 
teknikrum.

Overvågning af alarmer og fejlsignaler fra el-tekniske 
anlæg og andre systemer.

Styring og regulering af klima, lys og solafskærmning 
(IBI) på etager.

Betjening via anlægsbilleder på grafisk brugerflade 
med målerværdier, setpunkter drift status og 
fejlsignaler.

Visning af alarm- og hændelseslister, andre rapporter 
og præsentation af loggede data.



Konfiguration



CTS-branchen, de traditionelle 
leverandører.

De 3 gamle automatik firmaer:
• Simens
• Honeywell
• Schneider electric (tidligere TAC).

System huse for:
• Trend 
• Honeywell
• Exomatic



De traditionelle Automatik firmaer

Er en del af en større koncern med moderfirma i udlandet.
Har komplet produktsortiment inden for bygningsautomatik. 
Udfører selv udvikling af nye systemer, undercentraler og 
hovedcentral.
Har færdigt layout for brugerflade, dokumentation og 
programmering.
Har god integration med IBI og sikring.
Kan i egen organisation trække på forskellige eksperter i IT, 
integration og brugerflade. 
Har teknikkere og programmører der har viden om de HVAC anlæg 
som bygningsautomatiken styrer og regulerer.
Har komplet serviceorganisation.

Har propriotære undercentraler og hovedcentraler der ikke sælges til 
andre firmaer i Danmark.
Har ofte et højt prisniveau hos eksisterende kunder.



Systemhuse der leverer CTS

Flere mindre firmaer med få medarbejdere typiske 
ikke flere end 15 medarbejdere dog har Dominus 
mere end 30 ansatte.

Køber deres komponenter, undercentraler og 
hovedcentral via teknologicenter som også yder 
teknisk support.

Systemhusene er mere sårbare over for konjunktur 
ændringer og dårlige resultater end de traditionelle 
CTS firmaer som er en del af en større koncern.

Har kun få referencer på rigtig store anlæg i Danmark.



Leverandører af CTS-anlæg der opbygges 
med PLC’ere og Scada brugerflade

Er firmaer der har baggrund i el-branchen eller er firmaer der 
har lavet automatik og overvågning til procesindustrien som 
har udvidet deres arbejdsområde til også at omfatte 
bygningsautomatik.

Bruger åbne PLC’ere og Scada brugerflader og kan ofte 
arbejder med flere forskellige fabrikater.

Med undtagelse af ABB udfører de ikke selv udvikling af 
PLC’ere og Scada brugerflader, men køber disse gennem 
leverandører eller grossister.

De mindre firmaer/enheder vil ligesom systemhusene være 
sårbare over for konjunktur ændringer og dårlige resultater.

Har kun begrænset erfaringer med bygningsautomatik.



Væsentlige parametre for vurdering af 
forskellige CTS-løsninger

Levetid og fremtidssikring.
Økonomi.
Åbenhed.
Udbud og konkurrence.
Systemansvar.
Ensartet brugerflade for betjening af anlæg.
Kompleksitet.
Drift, service og vedligehold.



Forskellige løsninger og deres bindinger 

CTS løsninger:
Standard CTS-løsning fra et af de 3 traditionelle CTS 
firmaer.
CTS-anlæg opbygget af forskellige systemhuse (Trend 
eller Honeywell).
2 eller flere parallelle anlæg, bygherre der ikke kun vil 
være afhængig af en leverandør.
Anlæg med en fælles hovedcentral (SCADA) og 
undercentraler af flere forskellige fabrikater.

PLC - Scada løsninger:
Anlæg med Scada brugerflade og PLC’ere i samme 
fabrikat.
Anlæg med en Scada-brugerflade og flere forskellige  
fabrikater PLC’ere.



Standard CTS-løsning fra et af de 3 
traditionelle CTS firmaer.

De traditionelle CTS firmaer har en standard for 
anlægsbilleder programmering og dokumentation. Det 
vil derfor i stor udstrækning være leverandøren som 
er systemansvarlig.

Bygherren er afhængig af CTS-firmaet da der ikke er 
andre som kan udfører udbygning og udvidelse af 
anlægget.

Det er en fordel hvis man kan indgå pris-/rammeaftale 
med faste lave priser på udbygning, service og 
opgradering af anlægget.



CTS-anlæg opbygget af forskellige 
systemhuse.

De forskellige systemhus bruger ikke samme standard for 
anlægsbilleder, programmering, symboler og dokumentation. 
Det er op til bygherren eller dennes rådgivere at sikre 
anlægget bliver ensartet opbygget.

Der er problemstillinger omkring ansvar som skal håndteres 
når der er flere firmaer der laver udvidelser og ændringer på 
anlægget.

Ved større problemer med anlægget kan det være nødvendigt 
at trække på support fra leverandøren/teknologicentret.



2 eller flere parallelle anlæg

Brugerne skal forholde sig til flere forskellige 
brugerflader, med forskellige principper.

Koordinering af retningslinjer med flere forskellige 
firmaer. 

Der er ikke kun 1 alarmliste.

Mulighederne for konkurrence mellem leverandørerne 
er tilstede men er alligevel begrænsede, da man ikke 
vil udbygge anlæggene vilkårligt uden at tænke i hele 
enheder.

Flere systemer skal opgraderes og vedligeholdes.

Service: håndtering af tilkald fra flere leverandører.



Anlæg med en fælles SCADA brugerflade og 
CTS-undercentraler af forskellige fabrikater

Det er muligt at der ikke er fuld funktionalitet i betjening af anlæg.

Koordinering af retningslinjer og principper med flere entreprenører.

Ansvarsfordeling for udførelse af arbejder på hovedcentral.

Nye undercentraler kan måske ikke opkobles mod eks. HC. Derfor kan 
det være nødvendigt at udbygge med gamle modeller. I sidste ende 
begrænset levetid. 

Flere serviceaftaler. HC. - UC fab. (1) - UC fab. (2) -à højere pris. 
Håndtering af tilkald fra flere leverandører.

Flere systemer skal opgraderes og vedligeholdes. 
Problemstillinger ved opradering af system er mere kompleks.



Anlæg med Scada brugerflade og 
PLC’ere i samme fabrikat.

Der er ikke konkurrence på PLC hardware, men der kan være 
konkurrence mellem de enkelte firmaer som laver arbejdet.

Hvis der anvendes forskellige leverandører, så vil det være bygherren 
selv som har ansvaret for systemet  og sikre at retningslinjerne for 
hvordan man arbejder på anlægget bliver fuldt.

Scada brugerflader har ikke CTS-layout for grafiske symboler mv. 
Derfor skal leverandørens oplæg anvendes eller også skal der 
udarbejdes et specifikt layout for anlægget.

Der er problemstillinger omkring ansvar som skal håndteres når der er 
flere firmaer der laver udvidelser og ændringer på anlægget.

Har funktioner der gør arbejdet mellem PLC og brugerflade nemmere: 
visning af punkter og programmering mv.

Win CC – Siematic PLC

Allen Bradley

Citect  - Schneider PLC



Anlæg med en Scada-brugerflade og 
flere forskellige fabrikater PLC’ere

Der er fuld konkurrence også på PLC’ere.

Bygherren vil have systemansvar.

Layout af brugerflade.

Håndtering af ansvar ved flere leverandører.

Kompleksitet af system stiger når der anvendes flere 
forskellige komponenter.
Hvem har ansvaret for service og vedligehold.
Hvem kan udfører ændringer, udvidelser og fejlfinding 
på anlægget.



Tekniske muligheder

Mange slags forskellige rum/zone regulatorer.
Intelligente komponenter.
Mange forskellige leverandører.

Mange forskellige kommunikationsformer:
• Lon
• KNX
• Bachnet
• Asi-bus
• Mod-bus
• M-bus
• TCP-IP

Frekvensomformere med indbygget I/O.
Routere med indbygget Web-server og tidskanaler.



Kompleksitet

De tekniske muligheder er mange og leverandører kan i 
konkurrence nemt forfalde til at levere billige løsninger ved 
anvendelse af mange forskellige slags komponenter og løsninger.

Dette kan give komplekse anlæg hvor driftspersonalet ikke har 
overblik over hvordan anlægget hænger sammen.

Det er sværere at udfører ændringer og fejlfinding og stiller meget 
store krav til dokumentation.

Det er sværere at finde serviceteknikere, som har tilstrækkelig 
viden om de enkelte løsninger og de vil ofte skulle bruge ekstra tid 
på at sættes sig ind i anlægget. 

I sidste ende giver dette dyrere anlæg med forkortet levetid.



Overvejelser ved system design

Ved planlægning af CTS-systemer skal der tages højde for flere 
forskellige forhold:

v Hvor stort er det aktuelle anlæg, eller hvor stort kan det blive.
v Hvad skal det bruges til (CTS, IBI, Sikring).
v Hvem skal bruge anlægget (driftspersonale, vagter, andre).
v Hvilken kompleksitet og krav til driftsikkerhed er der for de 

tekniske installationer.
v Hvad er det for en driftsorganisation der skal passe anlægget.
v Hvad er sandsynligheden for at leverandøren forsvinder fra 

markedet og hvad er konsekvensen.
v Er der eksisterende undercentraler/anlæg som skal indgå i det 

ny anlæg. 
v Hvem kan udfører service og vedligehold på anlægget.



Anbefalinger ved system design

Inden valg af entreprenør/anlæg bør bygherrer og rådgivere
lægge en langsigtet plan og strategi for etablering af CTS:

Hvordan anlægget skal udbygges.
§ Krav til kommunikation.
§ Krav til anvendelse af undercentraler/PLC’ere.
§ Krav til zoneregulatorer og intelligente komponenter.
§ Krav til anvendelse af decentral I/O.

Skal det være et åbent anlæg, som kan udbygges af 
forskellige entreprenører eller leverandører.



Anbefalinger ved system design.

Hvem der skal have systemansvaret.
• Driftsorganisationen. Er den tilstrækkelig stor og har de 

tilstrækkelig viden.
• Skal det være en tilknyttet rådgiver. 
• Kan det være leverandøren.

Vi anbefales at en strategiplan suppleres med en CTS-
manual, som beskriver hvilke krav der er til udførelse af 
CTS.
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