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Bygningsautomatik
Optimal komfort med det lavest mulige energiforbrug.
Det er, hvad korrekt anvendelse af bygningsautomatik og styresystemer skal kunne sikre.
I dette afsnit beskrives, hvordan man styrer og regulerer bygningers varme-, køle- og ventilationsanlæg, anlæg
til varmt brugsvand samt belysningsanlæg, så bygningens brugere oplever bedre indeklima, og energiforbruget
bliver mindre.
Der er i dag et stort udvalg af produkter på markedet, som kan dække individuelle ønsker og behov for et optimalt
indeklima. Man kan opdele automatik i fire hovedgrupper:
•

Varmeautomatik til styring af fx varmeforsyningen til radiator- og gulvvarmekredse samt brugs-vand

•

Ventilationsautomatik til styring af mekaniske ventilationsanlæg

•

Individuel rumstyring til styring af fx radiatorer, kølelofter, VAV (variable air volume) anlæg, indblæsningsarmaturer og fan coils m.m. i sekvens (dvs. en styring, som sikrer, at der ikke foregår opvarmning
og køling samtidig)

•

Belysningsautomatik til styring af almen belysningsanlæg

Ligesom alle andre tekniske anlæg skal bygningsautomatik og styresystemer justeres og vedligeholdes
for at fungere korrekt. Når denne type anlæg ikke kontrolleres og vedligeholdes efter forskrifterne fra
automatikleverandøren, medfører det ofte ringe komfort for bygningens brugere og et væsentligt højere
energiforbrug end nødvendigt.
Typiske symptomer på manglende, forkert indstillet eller defekt bygningsautomatik og styresystem er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulde og træk
For varmt, evt. overophedning
Dårlig luft, evt. fugt og lugt
Samtidig opvarmning og køling af lokaler
For høj fremløbstemperatur til radiator- eller gulvvarmesystem
For høj indblæsningstemperatur
Højt varme-, el- og vandforbrug
Lav belysningsstyrke
Blænding fra dagslys

Der findes en række overordnede og velkendte systemer til bygningsstyring. De meste udbredte er BMS,
CTS og IBI.

BMS
BMS står for Building Management System og er en betegnelse for det samlede CTS- og IBI-anlæg. Et BMSsystem giver mulighed for at overvåge en bygnings energiforbrug, temperatur m.v. via en PC, tablet eller
smartphone. Systemet kan anvendes som et samlet betjenings- og overvågningssystem for alle installationer i
bygningen.
Et BMS-system samler input fra alle tekniske installationer i bygningen og kan også omfatte perifere systemer som
fx sikringsanlæg (adgangskontrol, alarm, og brand). BMS-systemet forbinder til de forskellige undersystemer via
forskellige forbindelses teknologier alt afhængigt af hvilke teknologier der er relevante i det enkelte undersystem.
Et BMS-system kan derfor favne Undersystemer af mange forskellige fabrikater og modeller.
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BMS-systemer består af flere niveauer som kan variere alt efter omfang og opbygning:

Hovedcentral
Alle input fra de tekniske anlæg samles via BMS-systemets hovedcentral. Hovedcentralen har tidligere været
placeret lokalt i de enkelte bygninger, men er i højere grad flyttet ud i ”skyen” i et datacenter og en hovedcentral
kan således også fungere for flere bygninger. Hovedcentralens funktioner er bl.a. at kæde systemerne sammen på
en samlet platform med anlægsbilleder for betjening og overvågning af de tilsluttede undersystemer, opsamling af
data for længere perioder end der kan lagres i undercentralerne, backup af systemkonfiguration fra undercentraler
mm.

Klientudstyr til betjening
Hvor betjeningen tidligere skete på selve hovedcentralen er det i dag mere anvendt at tilslutte fra andre klienter
så som Pc’er, tablets og smartphone enten via dedikerede apps eller via et webinterface. Klienterne har således
ikke nogen funktion uden at være tilsluttet til hovedstationen. På teknikerniveau er det muligt at foretage direkte
opkobling med en PC til de enkelte undercentraler og foretage lokal betjening.

Netværks infrastruktur
BMS-systemets netværks infrastruktur kan være opbygget på flere måder men kan på øverste niveau med fordel
ske via bygningens Internetforbindelse og bygningsnetværk eller alternativt et dedikeret tekniknetværk mellem
hovedcentral og undercentraler, gateways og routere.
Kommunikationen fra Undercentraler til underliggende systemer og/eller komponenter kan ske enten som fast for
trådede stærk- og svagstrømsforbindelser eller som BUS systemer alt afhængigt af de tilsluttede systemers
muligheder. Fra gateways og Bus routere sker kommunikationen til de underliggende systemer via BUS
forbindelser som typisk er systemspecifikke alt efter anvendelsesområde.

Figur 1. Principskitse for BMS-anlæg med forskellige forbindelses teknologier mellem delsystemer
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CTS
CTS står for Central Tilstandskontrol og Styring. Det er et centralt kontrolsystem, bestående af programmerbare
undercentraler der styrer og regulerer en bygnings installationer – fx vand-, varme- og ventilationsanlæg samt
belysningsanlæg mens overvågning og opsamling af data sker via hovedcentralen som også kan være
hovedcentral for det samlede BMS-anlæg.

Figur 2. Principskitse for CTS-anlæg

Varme- og ventilationsautomatik i et CTS-anlæg er typisk baseret på frit programmerbare digitale undercentraler.
Det er muligt at få specialdesignet software til bygningsautomatikken eller at anvende undercentraler med faste
applikationer, der passer til det aktuelle anlæg. Undercentralerne kan fungere som selvstændige enheder uden
forbindelse til hovedcentralen med enkelte begrænsninger f.eks. tilgang til fælles vejrstation og mængden af data
der kan logges lokalt i hukommelsen på den enkelte undercentral.
Undercentralerne kan være udbygget med et eller flere IO moduler hvor der er et antal analoge og digitale indog udgange der kan fast fortrådes direkte til komponenter. Pga. begrænsninger i kabellængder og mængden af
kabler til systemer med mange komponenter vil det ofte være nødvendigt at undercentralen er placeret tæt på
de tilsluttede systemer. Alternativt er det muligt at have et BUS moduler i undercentralen så tilslutning til f.eks.
ventilationsanlæg med integreret automatik
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eller komponenter med BUS modul kan ske med en enkelt kabelforbindelse uden de samme begrænsninger på
kabellængden. Se figur 1. for eksempler på forbindelser til undercentral.
I figur 3 ses et eksempel på et skærmbillede fra et CTS-anlæg, hvor der er koblet et centralvarmeanlæg og et
brugsvandsanlæg på.
På skærmbilledet ses en række målepunkter på anlægget. Eksempelvis måles fremløbs- og returtemperaturen i
centralvarmeanlægget (markeret med rød), udetemperaturen (markeret med grøn), temperaturen i
varmtvandsbeholderen (markeret med blå) og fjernvarmeforbruget til centralvarme og varmt brugsvand
(markeret med lilla).

Figur 3. Skærmbillede fra et CTS-anlæg
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IBI

IBI er en forkortelse for Intelligent Bygningsinstallation. Et IBI-anlæg består af flere små enheder kaldet IBIcontrollere. En IBI-controller er en automatik, der placeres i brugsområder fx for at styre og regulere lys, varme,
ventilation, køling, solafskærmning og mørklægning i forhold til de sensorer der er i brugsområdet (Temp., CO2,
PIR, LUX).
Et IBI-anlæg er typisk inddelt i zoner som møderum, storrum, birum, gange, trapper m.v. med hver sin IBI
controller.

Et IBI-anlæg kan være busbaseret, hvilket giver lavere omkostninger til kabling, da forbindelse går fra enhed
til enhed. IBI controllerne er typisk forbundet til et CTS-anlæg eller det samlede BMS-anlæg så det er muligt at
overstyre og overvåge funktionerne i den enkelte IBI controller. IBI control-lere kan også anvendes til styring
af den kunstige belysning. Dette kan udføres med separate controllere på dedikerede lysstyringssystemer der
er forbundet til det overordnede BMS-system. For eksempler på opbygning af IBI systemer se hhv. Figur 1 og
Figur 4.

Figur 4. IBI-anlæg
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Regulering
Varmeautomatik
•

Til styring af radiatorsystemer benyttes en regulator til at vælge forskellige kurver for sammenhængen
mellem fremløbstemperaturen og udetemperaturen (udetemperaturkompenseringsanlæg). Kurverne har
forskellige hældninger og de kan endvidere parallelforskydes. Kurvens hæld-ning vælges ud fra bygningens
beskaffenhed, f.eks. om det er en let eller tung bygning.
Der vælges en kurve, der går gennem to punkter. Det ene punkt er fremløbstemperaturen ved den 		
dimensionerede maksimumsbegrænsning for driftstilstanden, eksempelvis er fremløbstemperaturen 80°C ved
en udetemperatur på - 12 °C. Det andet punkt er fremløbstemperaturen ved ophør af fyringssæsonen, dvs.
når udetemperaturen er på 17 °C, vælger man at sætte fremløbstemperaturen til 25 - 30 °C.
Hvis det viser sig, at den valgte kurve ikke giver den ønskede komfort i opholdsrummene/lokalerne, kan 		
man benytte regulatoren enten til at forskyde kurven eller til at vælge en kurve med en anden hældning. 		
Udetemperaturkompenseringen kan med fordel kombineres med en vindkompensering.

•

Regulatoren bør indeholde en funktion, der gør det muligt at sænke rumtemperaturen på bestemte
tidspunkter, eksempelvis om natten (natsænkning).

•

Regulatoren bør endvidere kunne håndtere pumpestyring (stop uden for fyringssæsonen) og
pumperøringsprogram

•

Når der anvendes varmeautomatik i fjernvarmeinstallationer, bør der ligeledes kunne tilsluttes en
returtemperaturføler til regulatoren, som giver mulighed for maks. returtemperaturbegrænsning for at
opnå optimal afkøling af returvandet. Mange fjernvarmeværker pålægger brugerne en afgift ved for høj
returtemperatur (for lille afkøling)

Side 239 | BYGNINGSAUTOMATIK

ENERGIHÅNDBOGEN 2019

Eksempel 1
I nedenstående figur til venstre er et eksempel på kurverne i et udekompenseringsanlæg.
Kurverne har som det ses forskellige hældninger (her kaldet autoritet).
Kurverne kan endvidere parallelforskydes. I dette tilfælde ±20 °C. Der kan endvidere vælges
en minimum- og maksimumbegrænsning af fremløbstemperaturen. I dette tilfælde henholdsvis
30 °C og 80 °C.
Vælges der som her en hældning på 1,5 og en minimumbegrænsning på 30 °C, ses det at
fremløbstemperaturen vil være ca. 78 °C ved en udetemperatur på -12 °C (dimensionerende
udetemperatur). På figuren til højre ses udetemperaturkompenseringsanlægget og reguleringsventilen
som styres af dette anlæg (rød cirkel).

Figur 5								

Figur 6

I figur 5 ses, at kurverne er rette linjer. I nyere vejrkompenseringsanlæg er kurverne krumme. Denne krumning
sikrer, at fremløbstemperaturen i overgangsperioder (forår og efterår) bliver højere, end den ville være blevet, hvis
kurven var en ret linje. Se figur 7.

Figur 7. Vejrkompenseringsanlæg med krumme kurver
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Ventilationsautomatik
Friskluftanlæg
•

Til styring af friskluftanlæg, som udelukkende arbejder på at opretholde det atmosfæriske indeklima,
benyttes oftest en regulator, der regulerer indblæsningstemperaturen efter et sætpunkt for ønsket
indblæsningstemperatur.
Regulatoren styrer typisk en varmegenvindingsenhed (bypass spjæld) og en ventil til varmefladen i sekvens.
Det er med andre ord en regulering, der sikrer, at der ikke foregår bypass af luft og opvarmning samtidig

•

Regulatoren kan endvidere styre omdrejningstallene på ventilatormotorerne. Regulatoren vil typisk øge
omdrejningstallene og dermed den indblæste og udsugede luftmængde, hvis sætpunktet for rumtemperaturen
overskrides. Luftmængderne kan også øges, hvis sætpunktet for luftkvaliteten (CO2 indholdet) overskrides

•

Regulatoren bør indeholde en funktion, der gør det muligt at kompensere indblæsningstemperaturen efter
udetemperaturen (udekompensering)

Figur 8. Kompensering af indblæsningstemperaturen efter udetemperaturen

På figur 8 ses, at ved lave udetemperaturer, hvor varmebehovet er størst, indblæses med
maksimumstemperaturen. Ved stigende udetemperaturer indblæses med lavere temperaturer, indtil der er opnået
en vis minimumstemperatur
•

Regulatoren bør indeholde en funktion, der gør det muligt at kompensere indblæsningstemperaturen efter
rumtemperaturen (kaskaderegulering). Se figur 9
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Figur 9. Kompensering af indblæsningstemperaturen efter rumtemperaturen (kaskaderegulering)

Ved lave rumtemperaturer, når varmebelastningerne i rummet er lave, indblæses med maksimumtemperaturen,
se figur 9 herover. Ved stigende rumtemperatur indblæses med lavere temperaturer, indtil en vis
minimumstemperatur nås. Af hensyn til komforten må temperaturen inden døre ikke blive for lav: Den anbefalede
minimumstemperatur i rum, hvor der foregår stillesiddende arbejde er 21 °C. Kaskadereguleringen kan
kombineres med kompensation efter udetemperaturen.
•

Automatikken bør være forsynet med mulighed for indprogrammering af driftstider (urstyring), da
ventilationsanlæg som udgangspunkt kun bør være i drift i de ventilerede lokalers, i den tid, de faktisk
benyttes.

•

Automatikken bør være forsynet med mulighed for tilkobling af tilstedeværelsessensorer (infrarød, radar eller
lydsensor)

Komfortanlæg
•

Til styring af komfortanlæg, hvor anlæggets funktion både er at opretholde det termiske og det atmosfæriske
indeklima, benyttes typisk en regulator, der regulerer rumtemperaturen efter et sætpunkt for ønsket
rumtemperatur. Der bruges enten et CAV anlæg (constant air volume) eller VAV anlæg (variable air volume).
Et CAV anlæg (constant air volume) holder som grundprincip rumtemperaturen konstant ved at ændre på 		
indblæsningstemperaturen, når rumtemperaturen afviger fra den indstillede værdi. Forholdet mellem
ændringen i rumtemperaturen og den tilsvarende ændring af indblæsningstemperaturen indstilles
på regulatoren.
Ofte indstilles en nedre grænse for indblæsningstemperaturen på regulatoren. Denne minimums-			
indblæsningstemperatur skal sikre, at trækgener undgås.
I VAV anlæg (variable air volume) holdes rumtemperaturen som grundprincip konstant ved at ændre på 		
volumenstrømmene, når rumtemperaturen afviger fra den indstillede værdi. ndblæsningstemperaturen holdes
som udgangspunkt konstant.
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Regulatoren for både CAV og VAV anlæg styrer typisk en varmegenvindingsenhed (bypass spjæld), en ventil
til varmefladen og en ventil til kølefladen i sekvens (dvs. en regulering der sørger for, at der eksempelvis ikke
foregår varmegenvinding og køling samtidig).
•

Regulatoren bør indeholde en funktion, der gør det muligt at kompensere rumtemperaturen efter
udetemperaturen (udekompensering). Her bruges kompenseringen til at hæve sætpunktet (indstillingsværdien) for den ønskede rumtemperatur, når udetemperaturen kommer over en vis grænse. Under
denne grænse holdes rumtemperaturen konstant. Dette anvendes, hvis anlægget er forsynet med køleflade

•

Automatikken bør være forsynet med mulighed for indprogrammering af driftstider (urstyring), da
ventilationsanlæg som udgangspunkt kun bør være i drift i de ventilerede lokalers, mens disse faktisk
benyttes

•

Automatikken bør være forsynet med mulighed for tilkobling af tilstedeværelsessensorer (infrarød, radar eller
lyd sensor)

I opvarmningssæsonen gælder, at for hver 1 °C rumtemperaturen kan sænkes, falder energiforbruget til
opvarmning med 5 – 8 %. Derfor gælder det om at benytte så lav rumtemperatur i opvarmningssæsonen som
muligt.
Tilsvarende gælder, at jo højere rumtemperatur der kan accepteres om sommeren jo mindre bliver energiforbruget
til køling.

Eksempel 2
I nedenstående figur ses et eksempel på et styringsdiagram for et komfortanlæg.
Regulatoren (kaldet STCU) styrer spjæld i indtag- og afkastkanalen (M10 og M14 – markeret med rød) samt bypass spjæld med varmegenvindingsenheden (M16 – markeret med blåt).
Regulatoren styrer endvidere omdrejningstallet på ventilatormotorerne (M1 og M2 – markeret med grøn).
Endelig styrer regulatoren ventilen ved varmefladen (Y7.1 – markeret med lilla).
En række temperaturfølere samt brand- og frosttermostater er koblet til regulatoren (B12, B13 m.fl. – markeret
med gul).

Figur 10. Styringsdiagram for et komfortanlæg		
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Belysningsautomatik
Belysningsautomatik til lysstyring anvendes blandt andet til styre, hvornår og hvor længe belysningsanlægget er
tændt.

•

Hvorfor lysstyring
Der kan være to grunde til at man installerer lysstyring. Den ene kan være ønsket om at have et 			
belysningsanlæg som bruger så lidt energi som muligt. Den anden kan være ønsket om et bestemt
visuelt indeklima af hensyn til de personer som befinder sig i lokalerne, eksempelvis patienter på en hospital.

•

Behovsanalyse
Inden der vælges en lysstyring er det nødvendig med en grundig behovsanalyse. Ved behovsanalysen er der
fire forhold der skal vurderes nøjere.

		

○ Rumtype

		
		

Først er det nødvendigt at fået et overblik over det rum eller lokale som lysstyringen skal installeres
i. Det er primært rummets størrelse og anvendelsen (eksempelvis kontor, gangareal, sportshal 		

		

m.m.).

		
		
		
		

		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		

○ Brugsmønster
Derefter er det nødvendigt at få et overblik over brugsmønstret og om hvor mange personer der
opholder sig i rummet og herunder om der tidspunkter hvor der ikke opholder sig nogen personer i
rummene.

○ Dagslystilgang
Hvis der er tilstrækkeligt dagslysindfald i rummet, bør der installeres dagslysstyring, hvor 		
lysudsendelsen fra lyskilderne styres efter dagslysindfaldet. I større åbne rum som for
eksempel storrumskontorer skal lysstyringen zoneopdeles, så de enkelte zoner kan reguleres 		
individuelt. Størrelse og form af zoner bestemmes ud fra rummets udformning

○ Aktiviteter
Det er endelig nødvendigt at få et overblik over de aktiviteter der foregår i rummet. Aktiviteter kan
eksempelvis være kontorarbejde, klasseundervisning m.m. I nogle rum foregår der flere aktiviteter
som eksempelvis tavleundervisning og arbejde ved skriveborde. Hvis der foregår flere aktiviteter i
rummet, bør hver aktivitet betragtes som en zone og lysreguleringen skal indstilles efter det. Hvis
nogle zoner overlapper hinanden er det det største krav i belysningsstandarden (DS/EN 12464-1)
der er bestemmende.

• Principper
		
○ Manuel lysstyring
		
		
		
		
		

Ved manuel styring styrer brugerne selv lyset. Dette kan enten ske ved en manuel kontakt, hvor
lyset tændes og slukkes efter behov eller ved en manuel lysdæmper, hvor lysudsendelsen fra 		
lyskilderne ligeledes styres efter behovet.
Manuel lysstyring har den ulempe at brugerne kan glemme at slukke for lyset, når der ikke er behov
for lys.
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○ Automatisk lysstyring

		
		
		
		
		
		
		
		

Ved automatisk lysstyring styres lyset ved hjælp af sensorer, kontroludstyr (forkoblinger eller 		
drivere) og programmering (tidsstyring). Lysets funktion og styringsprincip vælges ud fra
brugsmønster og dagslysindfald. De mest anvendte automatiske lysstyringsprincipper er styring
med sensorer efter tilstedeværelse eller lysstyring med lyssensorer.
Automatisk tænd/sluk (ur- eller tidsstyring) er også et meget anvendt styringsprincip. Her 		
programmeres lyset til at tænde og slukke på bestemte tidspunkter.
Med automatisk lysstyring er der mulighed for at opnå store elbesparelser i forhold til manuel 		
styring.

		
		

I eksempel 6 ses hvorledes besparelsespotentialet kan beregnes ved etablering af automatisk 		
lysstyring.

		
		
		
		
		
		

○ Sekvensstyring
Ved sekvensstyring styres lyset med et bestemt formål. Ved sekvensstyring har man på forhånd
kortlagt hvordan lyset i armaturerne skal ændre sig i løbet af døgnet, herunder lysstyrke og/eller
lysfarve. Endvidere har man afgjort hvornår disse parametre skal ændres og hvilke
armaturer der skal aktiveres. Sekvensstyring benyttes blandt andet i forbindelse med dynamisk 		
døgnrytmebelysning.

		
		
		
		

•

Besparelsespotentialet ved sekvensstyring afhænger af hvor meget lysudsendelsen fra
lyskilderne reduceres. I figur 24 og 26 ses sammenhængen mellem lysstrømmen fra en lyskilde
og effektoptaget. For eksempelvis LED-lyskilder er lysstrømmen proportional med effektoptaget (se
figur 26).

Strategier
Lysstyringsstrategier handler om planlægning af styringens funktion. Her skal der tages stilling til hvilke 		
styringsprincipper der skal anvendes og hvordan de skal implementeres.

		

○ Lokal og personlig

		
		
		

I rum eller lokaler hvor en enkelt person opholder sig i længere tid anbefales altid en lokal og 		
personlig styring. Det vil typisk være enkeltmandskontorer, hvor brugeren vil have mulighed for at
indstille lyskildernes lysudsendelse som ønsket.

		
		

I nogle LED-armaturer anvendes dioder med flere forskellige farvetemperaturer eller farver. Her vil
brugeren have mulighed for at indstille lyskildernes farvetemperaturer eller farver som ønsket.

		
		
		
		
		
		

		
		
		
		

○ Central automatisk lysstyring
Central automatisk lysstyring implementeres ud fra et ønske om energibesparelser. Indstillingen af
den centrale automatiske lysstyring skal tage hensyn til brugerne for at undgå at de bliver utilfredse
og eventuelt ødelægger den tiltænkte funktion.
Central automatisk lysstyring baseres på strategier for urstyring, bevægelses og tilstedeværelse,
dagslysindfald og scenarier.

○ Ur- og kalenderstyring
Ved urstyring indstilles lysstyringen til at tænde og slukke efter faste mønstre. På arbejdspladser
kan det eksempelvis være indstilling efter arbejdstiden. Urstyring anvendes i lokaler hvor 		
brugsmønstrene er faste og/eller dagslysindfaldet kan forudses.
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Der findes endvidere avancerede systemer, der er baseret på forskellige scenarier og smarte 		
systemer, hvor styringen er programmeret til aktivering på forskellige tidspunkter.

○ Bevægelse og tilstedeværelse

		
		

I lokaler der kun er i brug lejlighedsvis bør belysningsanlægget være udstyret med bevægelseseller tilstedeværelsesfølere.

		
		
		

De mest typiske typer af tilstedeværelsesfølere er PIR-sensorer (passiv infrarød) der registrerer t
ilstedeværelse vha. varmedetektering, akustiske sensorer, ultralyds sensorer eller kamerabaserede
sensorer.

		
		
		

Ofte bliver tilstedeværelsesfølere kombineret med manuel tænd/sluk, så brugeren selv tænder lyset
når vedkommende kommer ind i lokalet. Lyset slukkes herefter automatisk, hvis brugeren ikke 		
slukker lyset.

		
		

Et af problemerne med denne typer føler er, at sensorerne ikke er følsomme nok, at de er for 		
følsomme eller at de ikke dækker hele det ønskede område.

		

○ Dagslys

		
		

I lokaler hvor der er tilstrækkeligt dagslysindfald kan dagslyset i perioder helt eller delvist dække
behovet for belysning. Dagslysstyringen benyttes til at dæmpe det almene belysningsanlæg.

		
		
		

I lokaler med stor rumdybde bør dagslysstyringen kombineres med zoneopdeling, så 			
belysningsarmaturerne i de zoner der er nærmest vinduerne dæmpes mere end de øvrige 		
armaturer.

		
		

Ved dagslysstyring styres belysningsanlægget typisk ved hjælp af sensorer der måler lysniveauet
et givet sted i lokalet. Belysningsanlægget kan også styres efter lysniveauet uden for bygningen ved
hjælp af en udendørs vejrstation.
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Figur 11. Zoneopdeling af belysningsanlæg i storrum

		

Figur 12. Zoneopdeling af belysningsanlæg. Armaturerne i højre side af lokalet er slukkede mens

		

armaturerne til venstre er tændt. (Kilde: https://installator.dk/store-besparelser-med-lysstyring)

○ Døgnrytme/dynamisk
Forskellige lyskilder har forskellige farvetemperaturer. LED-lyskilder giver større mulighed for
at styre lyset både i styrke og farve end andre lamper. I de fleste tilfælde handler farvestyring
om, hvorvidt det skal være et koldt eller varmt lys (farvetemperatur der har enheden Kelvin).
Varmt lys har lavere farvetemperatur, mens et koldt lys har en høj farvetemperatur. LED-lys kilder giver 		
mulighed for at styre farvetemperaturen meget nøjagtigt. Farvetemperaturen styres ved, at et lysarmatur
indeholder en kombination af to eller flere forskellige typer LED-lyskilder, som styres individuelt.
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Ved dynamisk belysning skal styringen kunne sørge for lyskilderne yder forskellige lysstyrker i forhold til 		
forskellige tidspunkter på døgnet eller forskellige lysstyrker i forskellige områder af en bygning/arbejdsmiljø.
Dynamisk døgnrytmebelysning skal simulere variationer af dagslyset over døgnet, så belysningens 		
farvetemperatur og lysstyrke styres efter dette. Døgnrytmebelysning bruges oftest i sundhedsvæsenet og
benytter sig primært af forprogrammerede lysscenarier, der styres automatisk. Den manuelle
overstyring eller overstyring styres af personalet og typisk ikke af pati-enterne/beboerne.
Ved brug af døgnrytmebelysning er det vigtigt at være opmærksom på, at ved scenarier, hvor f.eks. de blå
bølgelængder er stærkt reduceres eller helt udelades (f.eks. under aften og nattescenarier), vil dette påvirke
lysets farve og dermed også farvegengivelsen f.eks. af hudtoner.

Figur 13. Dynamisk døgnrytmebelysning. (Kilde: https://www.ledsmagazine.com/articles/2016/09/doe-releases-results-ingateway-project-testing-tunable-led-lighting-for-care-facility.html)

○ Smart (intelligente systemer)
I smarte eller intelligente systemer er der mulighed for gennem internettet at tilslutte, integrere og 			
kontrollere systemer af forskellige typer komponenter. Dette sker på grundlag af Internet of Things (IoT), 		
hvor automationssystemet er placeret i skyen. Et eksempel på dette kan være en energieffektiv og
samlet styring af bl.a. radiator- eller gulvvarme, ventilation og belysning. Her kan eksempelvis en 			
tilstedeværelsessensor sende oplysninger til de forskellige systemer og eventuelt reducere
rumtemperaturen og den indblæste og udsugede luftmængde, når sensoren mærker at der ikke er personer
tilstede. Alarmsystemer kan også integreres i det smarte system.
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Energibesparelse
Energibesparelsen ved korrekt indstilling, udskiftning eller nyinstallation af bygningsautomatik afhænger af
anlægstypen.
Se endvidere kapitlet vedr. belysning.

Varmeanlæg
Fremløbstemperaturen i et varmeanlæg har meget stor betydning for varmeforbruget. Jo lavere
fremløbstemperatur der benyttes jo lavere bliver varmeforbruget.
Varmebesparelsen skønnes at udgøre 1 – 2 % af det graddage afhængige forbrug pr. °C fremløbstemperaturen
kan reduceres.
Varmebesparelsen ved at sænke fremløbstemperaturen fremkommer ved:
•
•

At der ikke kan opstå unødvendige høje rumtemperaturer, specielt i overgangsperioderne
At varmetabene fra cirkulationsledninger (inkl. strengregulerings- og afspærringsventiler) bliver reducerede

Det er derfor væsentligt at automatikken indstilles til en så lav fremløbstemperatur som muligt og at det løbende
kontrolleres at afvigelsen fra den indstillede/ønskelige temperatur er minimal.

For at beregne varmebesparelsen skal følgende kendes:
• Årligt varmeforbrug
• Graddage uafhængigt forbrug – GUF (procent andel)
• Fremløbstemperatur
Varmebesparelsen beregnes således:
Ebesparelse = 0,01 · Reduktion af fremløbstemperatur ·

(

1-

( GUF
)) ∙ E
100

varme,årligt

GUF kendes normalt ikke. Der kan i disse situationen anvendes en standardværdi på 28–30 % af det årlige
varmeforbrug. En anden mulighed er at bestemme/aflæse varmeforbruget i sommerhalvåret (typisk i månederne
juni, juli og august) og så skalere det op til et helt år.
De 0,01 betyder 1 % af det graddage afhængige forbrug pr. °C fremløbstemperaturen kan reduceres.
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Eksempel 3
I en ejendom med vejrkompensering er varmekurven indstillet således at fremløbstemperaturen vil være ca. 70 °C ved en
udetemperatur på -12 °C (dimensionerende udetemperatur) og 40 °C ved en udetemperatur på -12 °C. Det vurderes, at
varmekurven kan parallelforskydes nedad med 5 °C.
Det årlige varmeforbrug i ejendommen er 850 MWh og GUF er skønnet til at være 30 %.
Energibesparelsen kan på baggrund af ovenstående beregnes:

Ebesparelse = 0,01 · 5 °C ·

(

1-

(

30
100

))

∙ 850 MWh = 29,8 MWh

Se endvidere kapitlet vedr. varmesystemer.

Ventilationsanlæg
Der er mange faktorer der har betydning for energiforbruget til et ventilationsanlæg. Disse faktorer ses nedenfor:
•
•
•
•
•

•

Indblæst og udsuget luftmængde
Indblæsnings- og udsugningstemperatur
Temperaturvirkningsgrad for varmegenvindingsenheden
Effektoptag for ventilatormotorer
Ventilationssystem
○ CAV (konstante luftmængder)
○ VAV (variable luftmængder)
Styring-og reguleringsform
○ Automatisk tænd/sluk (ur eller bevægelsesmelder)
○ CO2-styring
○ Spjældregulering
○ Hastighedsregulering (med frekvensomformer)
○ Regulering af indblæsningstemperatur (konstant eller udekompenseret)
○ Regulering af rumtemperatur

Automatikken har stor indflydelse på energiforbruget til ventilationsanlægget, da det er den der skal sørge for at
anlægget kun er i drift på de tidspunkter, hvor der er behov for ventilation. Automatikken skal endvidere sørge
for at anlægget til enhver tid leverer de ønskede ydelser i form af friskluft-mængder samt at indblæsnings- og
eventuelt rumtemperaturer stemmer overens med de ønskede.
Endelig skal automatikken sørge for at der kun foretages varmegenvinding, når der er behov for varme.
For at automatikken skal kunne sørge for ovenstående, er det nødvendigt at den er bestykket med en række
sensorer eller følere til registrering af eksempelvis persontilstedeværelse, temperaturer (indblæsnings- og
rumtemperatur), CO2 og tryk (statisk tryk i indblæsnings- og udsugningskanal).
For at beregne energibesparelsen ved justering eller udskiftning af automatikken skal en eller flere af ovennævnte
faktorer kendes.
Nedenfor ses to eksempler på energibesparelser ved justering af automatikken. Det ene eksempel omhandler
fremløbstemperaturen mens det andet omhandler hastighedsregulering af ventilatorer og motorer.
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Eksempel 4
En kontorbygning har installeret et ventilationsanlæg til ventilering af kontorlokalerne.
Anlægget er et CAV-anlæg og den indblæste og udsugede luftmængde er dimensioneret til 20.000 m3/h (= 5,5 m3/s).
Indblæsningstemperaturen er 22 °C og temperaturvirkningsgraden for varmegenvindingen er målt til 55 %.
Driftstiden er fra kl. 8.00 – 17.00 i fem dage pr. uge svarende til en årlig driftstid på 2.000 timer.
Effektoptaget for motorerne til indblæsnings- og udsugningsventilatoren er målt til henholdsvis 10,5 kW og 9,0 kW.
Indblæsningsventilator og –motor bidrager til opvarmning af indblæsningsluften.
Indblæsningstemperaturen er for høj og kan reduceres til 20 °C. Besparelsen ved at gøre dette beregnes nedenfor:
Nedenfor ses et udtryk til beregning af det årlige varmeforbrug.
Qvarme = (V ∙ a ∙ (t/8.760) ∙ Qspecifik) – Qel, ventilator [kWh/år]
Som det ses afhænger det årlige varmeforbrug af den indblæste luftmængde V, reduktionsfaktoren a (kun for VAV-anlæg),
antallet af driftstimer t, det specifikke varmeforbrug Qspecifik og elforbruget til indblæsningsventilatoren Qel, ventilator
(som bliver til varme).
Reduktionsfaktoren (a) beregnes på baggrund af en forventet gennemsnitlige luftmængde i forhold til den maksimale. Faktoren
er kun relevant for VAV-anlæg.
En reduktionsfaktor på 0,7 betyder at den gennemsnitlige luftmængde er 70 % af den maksimale.
Det specifikke varmeforbrug som funktion af temperaturvirkningsgraden og indblæsningstemperaturen ses i figur 14.

Figur 14. Specifikke varmeforbrug som funktion af temperaturvirkningsgraden og indblæsningstemperaturen
Det årlige varmeforbrug i før-situationen udgør:
Qvarme = 5,5 m3/s ∙ (2.000/8.760) ∙ 57.000 kWh/m3/s) – (10,5 kW ∙ 2.000 h/år) = 50.600 kWh/år
Det årlige varmeforbrug i efter-situationen udgør:
Qvarme = 5,5 m3/s ∙ (2.000/8.760) ∙ 48.000 kWh/m3/s) – (10,5 kW ∙ 2.000 h/år) = 39.300 kWh/år
Besparelsen udgør således: 50.600 kWh/år - 39.300 kWh/år = 11.300 kWh/år
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Eksempel 5
En kontorbygning har installeret et ventilationsanlæg til ventilering af kontorlokalerne.
Anlægget er et VAV-anlæg og den indblæste og udsugede luftmængde er dimensioneret til 20.000 m3/h
.
Driftstiden er fra kl. 8.00 – 17.00 i fem dage pr. uge svarende til en årlig driftstid på 2.000 timer.
Effektoptaget for motorerne til indblæsnings- og udsugningsventilatoren er målt til henholdsvis 10,5 kW og 9,0 kW.
Styringen er defekt for luftmængderne er konstante og anlægget kører derfor som et CAV-anlæg. Dette er konstateret ved at
kigge på et skærmbillede i CTS-anlægget.
I før-situationen måles effektoptaget til ventilatorernes motorer ved maksimal luftmængde.
Elforbruget Qel, ventilator beregnes herefter ved at multiplicere med den årlige driftstid t.
I efter-situationen skønnes en forventet gennemsnitlige luftmængde i % af den maksimale, og reduktionsfaktoren i % beregnes
på baggrund af denne. En belastningsfaktor på effektoptag findes på baggrund af denne, og et gennemsnitligt effektoptag
beregnes.
Elforbruget Qel, ventilator beregnes herefter ved at multiplicere med den årlige driftstid t.
Reduktionsfaktor, a

Belastningsfaktor på effektoptag, b [-]

0,5

0,177

0,6

0,279

0,7

0,410

0,8

0,572

0,9

0,768

Elforbruget før- og efter-situationen beregnes således:
Qel, ventilator = b ∙ Pel, ventilator ∙ t [kWh/år]
Da anlægget, pga. en fejl i automatikken, kører som et CAV-anlæg er reduktions- og belastningsfaktoren i førsituationen 1,0.
Anlægget bør køre med en reduktionsfaktor på 0,7, hvorfor den gennemsnitlige belastningsfaktor på effektoptaget vil være
0,410.
Det årlige elbesparelse udgør:
((19,5 kW ∙ 2000 h) – (0,41 ∙ 19,5 kW ∙ 2000 h)) = 23.000 kWh.
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Belysningsanlæg
Der er mange faktorer der har betydning for elforbruget til et belysningsanlæg. Disse faktorer ses nedenfor:
•
•
•
•
•

Antallet af armaturer
Antallet af lyskilder pr. armatur
Lyskildens effekt målt i W (aflæses på lyskilden)
Tabet i forkoblingsenheden (tabet tillægges lyskildens effekt)
Styringsform
○ Manuel tænd/sluk
○ Automatisk tænd/sluk (ur eller bevægelsesmelder)
○ Dagslysstyring

Automatikken har stor indflydelse på elforbruget til belysningsanlægget, da det er den der skal sørge for at
anlægget kun er i drift på de tidspunkter, hvor der er behov for belysning. Automatikken skal i nogle tilfælde
endvidere sørge for at anlægget til enhver tid leverer den ønskede ydelse i form af belysningsstyrke i lokalet.
For at automatikken skal kunne sørge for ovenstående, er det nødvendigt at den er bestykket med en række
sensorer eller følere til registrering af eksempelvis persontilstedeværelse og belysningsstyrke (lux-føler).
For at beregne energibesparelsen ved justering eller udskiftning af automatikken skal en eller flere af ovennævnte
faktorer kendes.
Den simpleste regulering er en automatisk tænd/sluk funktion af belysningen ved hjælp af en lyssensor.
Lyssensoren sørger for at belysningsanlægget ikke tændes, hvis dagslysniveauet er tilstrækkeligt højt, hvilket
medfører energibesparelser.
Ved kontinuerlig regulering sker der regulering af belysningen efter dagslysniveauet. Når dagslysniveauet stiger vil
reguleringen søge at fastholde en ønsket belysningsstyrke i lokalet ved at dæmpe den kunstige belysning.

Figur 15. Elbesparelser ved on/off regulering

Figur 16. Elbesparelser ved kontinuert

af belysningen

regulering af belysningen

For at beregne elbesparelsen ved anvendelse af en af de to reguleringsformer kan ovenstående figurer anvendes.
Forholdet mellem kravet til middelbelysningsstyrken og dagslysfaktoren skal kendes. Dagslysfaktoren er et
mål for, hvor meget dagslys, der er indendørs i forhold til udendørs under fri himmel og uden sol. Dagsfaktoren
beregnes som vist med nedenstående figur.
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Figur 17. Måling og beregning af dagslysfaktor

Endvidere skal der foretages beregninger i forhold til enten sydvendte eller nordvendte vinduer. Elbesparelsen i
procent i forhold til et belysningsanlæg uden dagslysstyring findes på y-aksen.

Eksempel 6
En kontorbygning med nord- og sydvendte vinduer har installeret et ældre belysningsanlæg i kontorlokalerne. Anlægget består
af 30 stk. armaturer med 4 x 18 W T8-lysstofrør. Armaturerne er uden reflektorer og med gitre (som ”stjæler” en stor del af
lyset). Effektoptaget for de 30 stk. armaturer er ca. 3,3 kW. Anlægget er uden dagslysstyring.
Anlægget udskiftes til et belysningsanlæg som består af 30 stk. armaturer med indbyggede LED-moduler. Effektoptaget for de
30 stk. armaturer er ca. 0,8 kW.
Anlægget er med kontinuerlig regulering, dvs. regulering af belysningen efter dagslysniveauet. Kravet til middelbelysningsstyrke er 300 lux og dagslysfaktoren er beregnet til 0,75 % (0,0075). Forholdet mellem disse to størrelser er således 40.000.
Driftstiden er fra kl. 6.00 – 18.00 i fem dage pr. uge. Dette svarer til en driftstid på 3.100 timer pr. år.
Det årlige elforbrug til det eksisterende belysningsanlæg kan beregnes til:
Eeksisterende = 3,3 kW ∙ 3.100 h/år = 10.200 kWh
Det årlige elforbrug til det nye belysningsanlæg kan beregnes til:
Eny = 0,8 kW ∙ 3.100 h/år = 2.500 kWh.
Den årlige elbesparelse ved dagslysstyring er ca. 40 % jf. figur 16, hvilket svarer til:
0,4 ∙ 2.500 = 1.000 kWh.
Den samlede årlige elbesparelse er derfor:
10.200 kWh – 2.500 kWh + 1000 kWh = 8.700 kWh.
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Udførelse
Projektering af bygningsautomatik
Bygningsautomatik skal projekteres, så den sørger for, at anlæggene lever op til kravene i Bygningsreglementet
(BR18) og tilknyttede normer og standarder for varme og køl, ventilation, brugsvand og belysning.
For ventilationsanlæg skal automatikken sikre, at der altid ventileres således, at der opnås en energibesparelse
samtidig med, at et sundt indeklima kan opretholdes, og at ventilationsraten kan reguleres i forhold til belastningen
af rummet eller bygningen.
For varmeanlæg skal automatikken sikre, at ydelsen i én eller flere zoner kan tilpasses efter det aktuelle behov for
at opnå en energieffektiv drift.
For belysningsanlæg skal automatikken sikre, at anlæggets lysudsendelse kan styres automatisk efter
dagslysindfaldet, hvis der er tilstrækkeligt dagslys. Automatikken skal endvidere sikre at anlægget afbrydes i
arbejdsrum og fælles adgangsveje, der kun benyttes lejlighedsvis. Endelig skal automatikken sikre, at belysningen
kan reduceres i zoner med højt dagslysniveau eller zoner, der ikke er i brug.

Funktionsbeskrivelser
Inden etablering af bygningsautomatik udføres en funktionsbeskrivelse hvor der med ord beskrives hvordan
det enkelte anlæg skal reagere i forskellige situationer. Funktionsbeskrivelsens kan ses som et værktøj til at
kommunikere funktionerne til den person der skal programmere automatikken. Et eksempel kan være hvad der
skal ske når et ventilationsanlæg starter:
Opstartsprocedure:
• Spjældmotorer åbner friskluft- og afkastspjæld
• Reguleringer frigives
• Pumper til varme- og køleflade starter efter behov
• Ventilatorer starter tidsforsinket
• Under opstart undertrykkes relevante alarmer
Tilsvarende beskrives hvad der skal ske når anlægget stopper, hvordan temperaturen reguleres, hvordan
luftmængden reguleres, eventuelle sikkerhedsfunktioner f.eks. frost og brand etc.

PI-diagrammer
PI-diagrammer anvendes til at beskrive opbygningen af de tekniske anlæg, f.eks. et ventilationsanlæg og
Komponenter der indgår i det. Derudover kan ID nummerering af komponenter fremgå af diagrammet ligesom der
i nogle tilfælde også angives hvilken type forbindelser de enkelte komponenter er tilsluttet med (analoge, digitale
eller BUS forbindelser).

Side 255 | BYGNINGSAUTOMATIK

ENERGIHÅNDBOGEN 2019

Figur 18. Eksempel på PI diagram for et ventilationsanlæg

Automatik opbygning
Undercentraler opbygges med et antal IO moduler med de nødvendige ind og udgange (også kaldet CTS-punkter)
til de tilsluttede anlæg. Der skelnes mellem analoge og digital ind og udgange. Analoge og udgange er til
komponenter med variable indstillinger for eksempel en motorventil der skal kunne regulere mellem 0 og 100%.
Der reguleres typisk med et udgangssignal fra 0-10V eller 2-10V afhængigt af applikationen. Digitale udgange er
kort fortalt tænd/sluk funktioner og kan f.eks. anvendes til at aktivere et relæ der starter en motor.
Analoge indgange anvendes til variable input f.eks. fra temperatur sensorer hvor min. og maks. temperaturen for
sensoren defineres som hhv. 0V og 10V. Digitale indgange anvendes til tænd/sluk funktioner f.eks. aktivering af en
funktion med en kontakt eller en PIR føler.
IO modulerne har typisk et fast antal ind- og udgange så der kan i nogle tilfælde være nødvendigt med et ekstra
IO modul for at få en ekstra ind- eller udgang.
Det nødvendige antal ind- og udgang afhænger af antallet af funktioner. F.eks. kræver en regulerbar spjældmotor
en analog udgang til at regulere motoren, men hvis der også ønskes en tilbagemelding om spjældstillingen kræver
det også en analog indgang.
Der kan i den enkelte byggesag være krav om at der er afsat en mængde ekstra ind- og udgange til fremtidige
udvidelser hvilket må tages i betragtning i forbindelse med planlægningen af undercentralerne. Pga.
spændingstabet i signalkablerne bør undercentralen placeres i umiddelbar nærhed af de tilsluttede komponenter
på IO modulerne.
Forbindelsen mellem undercentraler, BUS routere, gateways, IBI controllere og hovedcentralen sker typisk via
BUS forbindelser. BUS-forbindelserne kan være dedikerede BUS systemer, men det er i dag mere almindeligt at
det foregår via TCP/IP netværk med Ethernet kabling hvor der benyttes en bestemt kommunikationsprotokol til
kommunikationen.
Fra undercentraler, BUS routere, og gateways og ud til de enkelte komponenter og systemer vil kommunikationen
typisk ske via dedikerede BUS systemer med bestemte kommunikationsprotokoller.
Der findes mange forskellige kommunikationsprotokoller til brug i bygningsautomatikanlæg og anvendelse
afhænger bl.a. af hvilket niveau i systemet de anvendes til, hvor store datamængder der
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skal overføres og hvad de enkelte produkter understøtter. Nedenfor er kort forklaret en række af de mest anvende
kommunikationsprotokoller til bygningsautomatik.

BACnet
BACnet er en international standardiseret protokol udviklet specifikt til bygningsautomatik og kan anvendes
på flere niveauer i BMS-systemer. BACnet/IP anvendes I høj grad som kommunikationsprotokol i det
øverste lag mellem BMS-hovedcentralen og undercentraler, IBI controllere, BUS routere, gateways mm hvor
kommunikationen sker på et TCP/IP-netværk med Ethernet kabling. BACnet/MSTP anvender dedikeret kabling
og kan anvendes f.eks. mellem IBI controllere der under-støtter denne protokol eller mellem undercentraler og
enheder der understøtter den.
BACnet er meget udbredt og anvendes af mange producenter i både Europa og Nordamerika.

LON
LON eller LonWorks er en amerikansk udviklet protokol der er åben for alle interesserede automatikproducenter,
men det er muligt for den enkelte producent at lave propritære løsninger som ikke kan kommunikere med andre
produkter med LON. LON kommunikerer via en BUS forbindelse med 2 leder kabel. LON anvendes f.eks. mellem
IBI controllere eller til kommunikation mellem undercentraler og undersystemer med integreret automatik.

KNX
KNX er en europæisk udviklet standard til bygningsautomatik der ligesom LON er en åben BUS baseret protokol.
I et KNX-netværk er der ikke en central controller idet de enkelte enheder kommunikerer med hinanden i forhold til
de i de enkelte komponenter programmerede funktioner. KNX an-vendes hovedsageligt til IBI controllere.

Modbus
Modbus er en seriel (RS-232 og RS -485) kommunikationsprotokol der anvendes som de facto standard til
kommunikation mellem PLC og anlægssensorer. Modbus kan også anvendes på TCP/IP netværk. Modbus
arbejder med en master/slave model hvor kommunikationen sker fra/til master enheden. Standarden er åben og
tilgængelig for alle.

M-bus
M-bus (Meter-bus) er en europæisk standard der er udviklet til brug for fjernaflæsning af forbrugsmålere til f.eks.
vand, varme og el. M-bus anvender toleder kabel der også kan anvendes til strømforsyning af målerne. M-bus
findes også i en trådløs udgave (wireless M-bus). Her kræves det er målerne har egen strømforsyning eller batteri.
Overførsel af data via M-bus sker kun periodisk i et defineret interval og kræver derfor ikke de store datamængder.

Dali
Dali er en standard der er udviklet af belysningsbranchen for at gøre reguleringen af belysningsanlæg enkel.
Belysningsarmaturer med Dali forkoblinger kan indgå i et Dali netværk og styres individuelt med to ledere der kan
føres i samme kabel som strømforsyningen til belysningsarmaturerne. Dali styringen kan enten kobles direkte til
bygningens BMS-system f.eks. via BACnet/IP eller via IBI undercentralerne hvorved sensorerne i IBI centralerne
også kan anvendes til belysningsanlægget.
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Varmeautomatik
Gas og oliefyrede kedler
Kedler med stort vandindhold
I anlæg med gas- og oliefyrede kedler med stort vandindhold påbygges en shunt og en motorstyret
trevejsventil, som styres af vejrkompenseringsanlægget. På de fleste anlæg er shunt, trevejsventil og
vejrkompenseringsanlægget dog allerede installeret.

Kaskadekoblede/seriekoblede gaskedler med lille vandindhold
I anlæg med kaskadekoblede/seriekoblede gaskedler med lille vandindhold (1 – 5 liter) må der ikke påbygges
en shunt og en motorstyret trevejsventil lige efter kedlerne. I denne type kedel kan der benyttes en glidende
kedeltemperatur efter udetemperaturen. Det vil sige, at kedelfremløbstemperaturen er lig med anlæggets
fremløbstemperatur, og at den varierer efter udetemperaturen.
Efter kedlerne monteres en blandepotte eller blanderør. Blandepotter eller blanderør installeres i kaskadekoblede
kedelanlæg for at sikre, at temperaturforskellen mellem frem- og returløbstemperatur (delta T) på anlægssiden
ikke bliver højere, end kedlerne termisk kan klare.
Kedelleverandørerne kan levere denne type reguleringsudstyr sammen med deres kedler.

Figur 19. Kaskadekoblede gaskedler med lille vandindhold

Fjernvarmeanlæg
I både direkte og indirekte fjernvarmeanlæg påbygges en motorstyret tovejsventil i fjernvarmereturledningen, som
styres af vejrkompenseringsanlægget.
Ved svingende differenstryk kan det være nødvendigt at montere en trykdifferensregulator over
reguleringsventilen.
I fjernvarmeanlæg med direkte tilslutning anvendes som regel en kontraventil, så anlægget ikke kortslutter, fx hvis
pumpen stoppes.
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Figur 20. Indirekte fjernvarmeanlæg

Vejrkompenseringsanlægget
Vejrkompenseringsanlægget (regulatoren) placeres i nærheden af varmeanlægget. Udeføleren skal monteres på
bygningens nordside og placeres så den ikke påvirkes af solstråler.
Andre temperaturfølere samt el-tilslutninger monteres som beskrevet i vejledningen til vejrkompenseringsanlægget. Det er vigtigt, at fremløbsføleren anbringes tæt på blandepunktet eller veksleren efter
leverandørens anvisninger.
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Ventilationsautomatik
Ventilationsautomatikken består af en række komponenter som anvendes til at regulere temperatur og
luftmængde.
Spjældmotorerne S11 og S21 åbner når anlægget er i drift og lukker når anlægget slukkes så der ikke sker
cirkulation af luft pga. f.eks. vindpåvirkninger.
Temperaturfølerne T1, T2, T3 og T4 anvendes til at styre indblæsningstemperaturen ved hhv. regulering af
varmegenvinderens motor T31 og efterfølgende regulering af varmefladens ventilmotor S41 og pumpe M41.
Indblæsningstemperaturen kan f.eks. styres på baggrund af temperaturen på den udsugede luft målt p føler T3
eller i forhold til en rumføler.
Luftmængden styres efter trykfølerne PTH0 og PTH1 som anvendes til at regulere ventilatormotorernes
frekvensomformere T11 og T21 op og ned i hastighed i forhold til trykændringer i kanalsystemet som følge af
spjæld i de enkelte rum der ændre stilling.
Diffrenstryksfølerne 0JF1 og 0JF2 kan anvendes til at måle trykfaldet over filtrene så der kan afgives alarm ved
tilstoppede filtre. Målingerne over ventilatormotorerne kan anvendes til at foretage en beregnet luftmængde der
kan vises på automatikkens display.

		

Figur 21
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Belysningsautomatik
Lysstyringsanlæg kan være mere eller mindre avancerede eller komplekse. Meget simple anlæg er baseret
på en kontakt, en forkoblingsenhed eller LED-driver samt en lyskilde mens meget store og komplekse anlæg
er baseret på mange typer af sensorer, farveønsker, lysprofiler, tidsindstillinger og meget mere, der kræver
specialistviden at projektere og planlægge. Nedenfor beskrives de grundlæggende komponenter, som kan indgå i
et lysstyringsanlæg.

Opbygning
De grundlæggende komponenter i et lysstyringsanlæg er betjening, belysning og sensorer. Hvordan, disse rent
teknisk er sat sammen og evt. programmeret, afhænger af hvilken lysstyringsprotokol, der er basis for systemet.
Valget af lysstyringsprotokol beror på de overordnede krav, man har til lysstyringsanlægget. De mest anvendte
lysstyringsprotokoller er:
•
•
•

1-10 V (analog)
DALI (digital)
DMX512 (digital)

For helt simple lysstyringsanlæg kan 1-10 V-styring være en mulighed at benytte, men når man ønsker at
integrere sensorer, opdele lys i grupper og/eller opstille scenarier, vil en digital løsning være at foretrække. De
enkelte protokoller gennemgås mere detaljeret i afsnittet ”Protokoller” nedenfor.

•

Kontakter og dæmpere
Ved manuel styring af belysningsanlæg benyttes kontakter og eventuelt dæmpere der er koblet til anlægget.
Kontakterne benyttes til at tænde og slukke anlægget mens dæmpere benyttes til justere lysudsendelsen fra
lyskilderne. I nogle tilfælde er kontakten og dæmperen indbygget i samme enhed.

•

Sensorer
Et lysstyringsanlæg kan benytte forskellige typer af sensorer. Sensorerne kan opdeles i to typer. Den ene type
registrerer tilstedeværelsen af personer mens den anden registrerer behovet for lys.
De mest almindeligt anvendte typer der registrerer tilstedeværelsen af personer er PIR-sensorer (passiv 		
infrarød) akustiske-sensorer og ultralyds-sensorer. Med den akustiske-sensor og ultralyds sensor behøver
personen ikke at være indenfor sensorens synsfelt. Den er derfor velegnet i eksempelvis storrumskontorer
med rumdelere eller parkeringskældre.
En speciel variant inden for akustiske sensorer er ultralydssensoren, der i stedet udløses på baggrund af 		
reflekteret lyd. Den sender en højfrekvent lyd ud og analyserer den reflekterede lyd for ændringer, der 		
indikerer persontilstedeværelse.
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Figur 22. Bevægelsesmelder

Lyssensorer benyttes til at registrere behovet for lys. Lyssensoren måler lysniveauet på et givet sted og sender
informationen videre til en regulator der herefter indstiller lysudsendelsen fra lyskilden. Lyssensoren kan også
være bygget sammen med regulatoren til en enhed, så den nemt kan integreres i lysstyringssystemer.
Lyssensorer kan enten måle på det naturlige dagslys, eksempelvis ved et vindue eller på en blanding af elektrisk
og naturligt lys. Placeringen af sensoren har stor betydning, da den måler det reflekterede lys fra det område den
peger på. Derfor har det stor betydning om man måler tæt på eller langt fra et vindue. Endvidere har det stor
betydning om man måler det reflekterede lys fra en mørk eller lys overflade.

Figur 23. Eksempel på udstyr i dagslysstyring
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•

Regulatorer
Regulatoren eller controlleren er sammen med en lyssensor en af hovedkomponenterne i et lysstyringsanlæg.
Regulatoren opgave er at oversætte lyssensorens måling til et fornuftig eller ønsket lysniveau i lokalet.
Mange moderne regulatorer kan integreres i større lysstyringssystemer baseret på eksempelvis 			
DALI-protokollen (se senere).

•

Strømforsyning
HF-forkobling
HF-forkoblingen står for at sende for at sende den korrekte energi til lysstofrøret ved en frekvens på 25 – 50
kHz.

Figur 24. Eksempel på HF-forkobling (Kilde: https://www.osram.com)

Dæmpning med HF-forkoblingen sker ved at regulere på den frekvens, som lysstofrøret får tilført.
I figur 14 ses lysstrømmen som funktion af effektoptaget for et T5-lysstofrør der drives af en HF-forkobling.

Figur 25. Lysstrøm som funktion af effektoptag
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LED-driver
Som tidligere nævnt står LED-driveren for at sende den korrekte energi til LED-lyskilden, så der opnås den
ønskede lysudsendelse.

Figur 26. Eksempel på LED-driver (Kilde: https://www.osram.com)

LED drivere kan udføre dæmpning af LED-strømmen, så en lavere strøm sendes til LED-lyskilden og dermed
opnås en svagere belysningsstyrke. I disse tilfælde skal LED-driveren også forsynes med et dæmpningsniveau.
Selve dæmpningen opnås sædvanligvis enten ved:
○ LED-driveren reducerer strømmen til LED’erne (typisk kaldet konstantstrømdæmpning ’Constant Current 		
Dimming’)
○

LED-driveren tænder og slukker for strømmen til LED’erne mange gange i sekundet, så den opfattede 		
mængde lys vil se ’dæmpet’ ud (typisk kaldet puls-bredde-dæmpning, ’Pulse-Width-Modulation’ eller 		
’PWM-dimming’)
Endelig kan LED-driveren også dæmpes via en kombination/hybrid af de to metoder.
Styringsformen har stor betydning for elforbruget til både det eksisterende og det nye belysningsanlæg.

I figur 16 ses lysstrømmen som funktion af effektoptaget for et LED lysstofrør der drives af en driver.

Figur 27. Lysstrøm som funktion af effektoptag
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LED-drivere og effektivitet
LED-driverens energieffektivitet findes ved at måle effekten, der kommer ind og ud af LED-driveren og herefter
dividere udgangseffekten med indgangseffekten. Effektiviteten er derfor forholdet mellem ud- og indgangseffekt
udtrykt i procent. Da LED-driveren kan fungere ved mange dæmpningsniveauer, giver det mening at måle
effektiviteten for flere dæmpningsniveauer for at få et helhedsbillede af LED-driverens effektivitet.
Bemærk at mange LED-driverfabrikanter opgiver et enkelt tal for LED-driverens effektivitet – typisk ved dens
maksimale effekt. Som det ses af figuren, kan et enkelt tal ikke fuldt ud repræsentere effektiviteten, da den er
afhængig af dæmpningsgraden. Det anbefales derfor at vælge LED-drivere, hvor fabrikanterne opgiver disse data,
især hvis der er specifikke krav til energiforbruget til belysningen.
Ved puls-bredde-dæmpning skal der kun benyttes en effektivitet. Det vil typisk være effektiviteten ved maksimal
udgangsstrøm, med mindre LED-driveren er meget overdimensioneret.

Figur 28. Typisk effektivitet af LED-driver

•

Protokoller
For forkoblingsenheder eller LED-drivere, der kan dæmpe lyset, skal den ønskede lysstyrke som regel 		
kommunikeres til forkoblingsenheden eller LED-driveren. Der findes forskellige metoder, der bliver anvendt til
at opnå dette.

1-10 V
1-10 V-dæmpning er en af de mest simple måder at dæmpe lyset på. Den går ud på, at der på
forkoblingsenhedens eller LED-driverens 1-10 V indgang sætter en spænding mellem 1 og 10 V, som så anvendes
som reference til at sætte lysstyrken i forhold til maksimalstrømmen.
1 V giver således 0 % lysstrøm (eller forkoblingsenhedens eller LED-driverens minimale lysstrøm) og 10 V giver
100 % lysstrøm.

DALI og DALI-2
DALI er en forkortelse for Digital Addressable Lighting Interface. Bag DALI står Digital Illumination Interface
Alliance (DiiA), som er et åbent globalt konsortium af belysningsvirksomheder. Hovedformålet er at øge
markedet for belysningsstyringsløsninger baseret på IEC 62386, den internationale standard for standardiseret
digital protokol til lysstyring (DALI). DiiA står for certifice-reringer og giver retten for et produkt at bære DALIcertificeringslogoet.
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Med DALI er det muligt at foretage digital styring af individuelle forkoblingsenheder eller LEDdrivere i større
belysningssystemer. Der er store fordele ved det, såsom muligheden for opdeling af belysningsanlægget i grupper
og muligheden for ændringer af lysprofiler efter opsætning af belysningsanlægget. Det er således kun nødvendigt
at omprogrammere indstillingerne, hvis lokalets udformning ændres, eller hvis det skal bruges på en anden måde.
For større individuelt styrede belysningsanlæg er DALI at foretrække frem for 1-10 V, da mængden og
kompleksiteten af kabler til styring nedsættes. DALI er således baseret på et enkelt kabel, gennem hvilket der
føres et dobbeltrettet digitalt signal mellem samtlige enheder i systemet.
Med DALI er der mulighed for dobbeltrettet kommunikation via styrelederne. Status- og eventuel fejlindikering fra
komponenterne i systemet kan indhentes til eventuelt tilsluttet software.
En såkaldt ’DALI bus’ kan håndtere op til 64 enheder som eksempelvis kan være forkoblingsenheder eller
LED-drivere, trykknapper og sensorer. Disse kobles ofte sammen med en ’DALI rou-ter’, der står for at
kommunikere på tværs af busserne og til at kommunikere med DALI-software på en PC. Hele styringssystemet er
således forbundet i et Ethernet-netværk.
DALI kan også integreres med et BMS-system (eksempelvis KNX).
DALI 2 er en udvidelse af DALI-standarden og tager udgangspunkt i den oprindelige standard, Grunden til
udvidelsen er, at der længe har været et stigende ønske og krav til en del forbedringer af standarden, bl.a. en
fælles standard på input-siden, PIR-sensorer, dagslyssensorer, trykknapper m.m. Med den oprindelige Dali
standard har det kun været muligt at benytte fælles out-put, forkoblinger, LED drivere, lysdæmpere, relæmoduler
m.m.

DMX-512
DMX-512-standarden er en anden digital styringsmetode, der oprindeligt er udviklet til teater- og koncertbelysning
samt sceneteknik. I de senere år har styringsmetoden vundet indpas i arkitektonisk belysning og andre steder
med høje krav til hurtig og præcis styring. Hver enhed i DMX systemet har sin egen adresse og kan derved styres
individuelt (tænde, slukke, dæmpe og far-veskift). DMX systemet kan håndtere 512 enheder (adresser) pr. streng i
modsætning til 64 i DALI systemet. DMX-512 er meget centraliseret, idet der kræves en kontrolstation, der samler
styringen. Som udgangspunkt kan DMX-512-udstyr ikke kommunikere tilbage fra lysudstyret til kontrolstationen,
men systemet kan udvides med RDM (Remote Device Management), der kan tilføje denne funktionalitet.
DALI eller DMX512?
De to mest fremherskende standarder for digital lysstyring er DALI og DMX512. Deres forskelligheder kan kort
opsummeres til:
DALI-systemer ses typisk som protokol til områder såsom kontorbygninger, fabrikker og klasselokaler, hvor
DMX-512-styringer typisk ses til applikationer, hvor hurtig og præcis lysstyring er nødvendig, f.eks. koncerter,
tv-produktioner, teater og arkitektonisk belysning.
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• Brugerflade
Brugerfladen er den del af lysstyringssystemet, hvor brugerne har mulighed for at styre belysningsanlægget.
Der er to brugere af brugerfladen. Den ene bruger et belysningsteknikeren der skal indstille og programmere de
ønskede indstillinger af belysningsanlægget mens den anden er personen eller de personer der skal styre lyset til
daglig.
Brugerfladen kan være alt fra simple tænd/sluk knapper der udelukkende kan tænde og slukke
belysningsanlægget til avancerede applikationer på tablets eller mobiltelefoner, hvor der kan vælges mellem
forskellige forprogrammerede belysningsscenarier eller hvor brugeren selv kan indstillet sit ønskede scenarie
(lysfarve, farvetemperatur, belysningsstyrke, driftstid m.m.).
Brugerfladen har stor betydning for hvorledes lysstyringen anvendes. Det er vigtigt at brugerfladen er overskuelig
og ukompliceret at anvende da brugerne ellers ikke vil anvende lysstyringen og indstillingen altid være den
samme.
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Montage
Undercentraler monteres på DIN skinner i pladekapslede tavler hvor der også kan monteret IO m-duler,
strømforsyninger til komponenter, eventuelle stærkstrømsrelæer mm. Der er i mange tilfælde tale om tavler der
produceres af en tavlebygger, og er klar til fortrådning når den monteres i bygningen.
Alle kabler og automatik komponenter mærkes med ID numre som angiver unikke anlægsnavne og
korresponderer med kabeltegninger og PI diagrammer således der er sammenhæng mellem dokumentationen og
det udførte.
Signalkabler til automatiksystemer føres i separate spor i kabelbakker og på kabelstiger så de er adskilt fra
stærkstrømskabler.

Figur 29. Eksempel på tavletegning

IBI controllere monteres oftest direkte på etagedæk over det nedhængte loft i de rum funktionerne er tilknyttet.
Kabling føres enten i fælles føringsveje eller i separate føringsrør eller lignende mellem de enkelte Ibi controllere.

Eksisterende installation
I en eksisterende automatikinstallation der er defekt, kan der som alternativ til en total udskiftning foretages en
udskiftning af selve undercentralen og tilhørende IO moduler hvis de øvrige automatikkomponenter er funktionelle.
Der vil i så fald være behov for at foretage programmering af de funktioner der var i den tidligere undercentral i
den nye undercentral.

Idriftsætning
Når automatikinstallationen er monteret, udføres kontrol af at alle komponenter har forbindelse til undercentraler
og IBI controllere og reagerer. I forbindelse med f.eks. ventilationsanlæg kan en del af idriftsætningen bestå
i at sikre at anlægget regulerer korrekt i forbindelse med indregulering af luftmængder der foretages af en
ventilationstekniker.
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Funktionsafprøvning
I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
I henhold til Bygningsreglementet kap 22 § 450 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlæg
før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise om ventilationsanlægget overholder Bygningsreglementets
krav til luftmængder (nominel luftstrøm), specifikt elforbrug til lufttransport (SEL-værdi) samt at eventuel
behovsstyring fungerer efter hensigten.
I henhold til Bygningsreglementet kap 18 § 384 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af belysningsanlæg
før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise om belysningsanlægget overholder Bygningsreglementets
krav til belysningsstyrke samt at dagslysstyring, bevægelsesmeldere og zoneopdeling fungerer efter hensigten.
Funktionsafprøvninger kan for en stor dels vedkommende foretages via bygningens BMS-system hvis styringen
er verificeret med eksterne kalibrerede måleinstrumenter forinden. I forbindelse med nogle afprøvninger, f.eks.
eftervisning af funktionaliteten af behovsstyring er der dog krav om brug af eksterne måleinstrumenter til måling af
de parametre der påvirker behovsstyringen.

CE-mærkning
I henhold til maskindirektivet er der krav om at når maskiner der indgår som en del af et større anlæg med en
samlet styring skal der foretages en CE- mærkning af det samlede anlæg, f.eks. et ventilations- eller varmeanlæg.
CE-mærkningen består af et såkaldt teknisk dossier som samles af maskinfabrikanten. Da leverancen af
bygningstekniske anlæg ofte kommer fra flere leverandører og der således ikke bare er en maskinfabrikant, vil der
normalt blive udpeget en leverandør der står for den samlede CE-mærkning, og det vil ofte være leverandøren af
CTS/BMS- systemet der i forvejen står for at forbinde alle de tekniske anlæg. De enkelte leverandører afleverer
således dokumentation på deres delmaskiner til leverandøren af CTS/BMS- systemet der udarbejder den samlede
CE-mærkning.
Er der tale om enkeltstående anlæg med integreret automatik uden tilslutning af andre komponenter, f.eks. et
ventilationsanlæg vil den dokumentation der foreligger fra producenten ofte være tilstrækkelig.

Eftersyn
Bygningsautomatik skal passes og vedligeholdes for at fungere korrekt. Når denne type anlæg ikke vedligeholdes
efter forskrifterne fra leverandøren, medfører det ofte ringe komfort for bygningens brugere og et væsentligt højere
energiforbrug end nødvendigt.
Det er derfor vigtigt, at automatikken løbende bliver tjekket, dvs. om der er defekte komponenter og om
styringerne fungerer i praksis.
Der er ingen lovgivning omkring eftersyn af bygningsautomatik.

Varmeautomatik
I forbindelse med service/eftersyn på fjernvarmeanlægget eller kedlen bør der foretages et tjek af
vejrkompenseringsanlægget.
Tjekket skal vise, om der er den ønskede og indstillede sammenhæng mellem ude- og fremløbstemperaturen.
Hvis fremløbstemperaturen er for høj, kan det skyldes, at vejrkompenseringsanlægget er indstillet forkert eller er
defekt.
Det kan også skyldes defekte temperaturfølere.
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Ventilationsautomatik
I forbindelse med service/eftersyn på ventilationsanlægget bør der foretages et tjek af indblæsningstemperaturen.
Tjekket skal vise, om der er overensstemmelse mellem den ønskede og målte indblæsningstemperatur.
Hvis indblæsningstemperaturen er for høj, kan det skyldes, at regulatoren er indstillet forkert eller er defekt.
Det kan også skyldes en defekt temperaturføler.
Driftstider for anlægget bør også tjekkes i forbindelse med eftersynet, så det sikres at der er overensstemmelse
mellem ønskede og reelle driftstider.
Samtidig opvarmning og køling i samme anlæg eller rum skyldes fejl i automatikken. Samtidig opvarmning og
køling ses fx i ventilationsanlæg, hvor der varmegenvindes og køles på samme tid.

Belysningsautomatik
I forbindelse med service/eftersyn på belysningsanlægget bør der foretages et tjek af lysstyringen. Det gælder
både tilstedeværelsestyringen, dagslysstyringen og zonestyringen.
Driftstider for anlægget bør også tjekkes i forbindelse med eftersynet, så det sikres at der er overensstemmelse
mellem ønskede og reelle driftstider.
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