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Principopbygning af anlægget 
Alle tekniske anlæg tilsluttes internettet med en ADSL professionel opkobling (fast IP-adresse). Serveren er 
også tilsluttet internettet via firewall/ antivirus og anden nødvendig password kontrol. 
 
CTS server hovedstationen er etableret således, at der er en fuldstændig integration med webserver/ web-
teknologien. 
 
Fra enhver PC, som er tilsluttet internettet via en standard Web-Browser som f.eks. Microsoft Explorer, er 
det muligt at have fuld betjening af de tilsluttede anlæg. Adgangsniveauet for den enkelte bruger fastlægges 
individuelt og foregår som en integreret del af Windows log-on script og CTS serveren. 
 
Alle punkter i understationer, fysiske som softwaremæssige, er implementeret i hovedstationen.  
 
Fra hovedstationen er det muligt direkte at oprette alarm på såvel et fysisk som et softwaremæssigt punkt. 

• Fra hovedstationen kan bl.a. setpunkter, alarmniveauer, datalog og ure i understationer oprettes 
samt indstilles, og de kan vises på skærmbilleder.  

• Ved skift mellem billeder til forskellige understationer må der ikke være skift mellem forskellige 
programmer. 

• Det er fra hovedstation til understationer samme betjeningsflade,  
 

Det samlede anlæg er udført således, at der er én hovedstationssoftware installeret på serveren. Denne 
betjener alle anlæg. 
 
Historiske data i anlæggene bevares, således at disse også fremover kan anvendes i forbindelse med 
eksempelvis analyser.  
 
Alarmer 
Eksisterende hovedstation kan modtage og håndtere alle opståede alarmer fra de tilsluttede understationer, 
og disse kan kvitteres. Alarmer kan udskrives på alarmprinter, sendes som e-mail eller SMS. Ved en 
kvittering fra hovedstationen eller fra Web-bruger sker der automatisk en kvittering i den eller de berørte 
understation(er). 
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Systemansvar 
Entreprenøren har det fulde systemansvar og garanti for det leverede i garantiperioden, derefter er det 
kommunen selv. 
 
Prøveopstilling 
Hvis der etableres nye produkter eller komponenter skal der laves en prøveopstilling som dokumenterer at 
entreprenøren er i stand til at opfylde de stillede funktionskrav. Uanset at denne prøveopstillings 
funktionsduelighed principgodkendes af bygherren, har entreprenøren det fulde ansvar for, at det færdige 
anlæg opfylder kravene i ovenstående tekst. Ved en prøveopstilling skal det dokumenteres at der er 100 % 
kompatibilitet. 
 


