
Teknikerens morgenhjørne
IoT

v. Mike Vinge Madsen

Holdningerne er mine egne ☺

Vi er rådgivende ingeniører - se hvad vi laver på linkedin



Program:

Kl. 08.00 Teknikerens morgenhjørne - om IOT sensorer
Alle taler om IoT-sensorer, men meningerne er delte. IoT-sensorer er både udskældte som upålidelige 

og anpriste som genvejen til guld og grønne skove. I dette morgenhjørne sætte vi fokus på, hvordan 
IoT-sensorer kan anvendes som supplement i CTS-anlæg med fokus på muligheder, 

opmærksomhedspunkter, fordele og ulemper.

v/ Mike Vinge Madsen, Ekolab



Hvad sker der når
bygninger åbnes
mere, for flere og i 
længere tid?

• “Kalender-kaos”

• Længere driftstider på tekniske anlæg
til klimakontrol

• Kortere ferielukninger

• Risiko for modstridende komfortkrav

• Energiforbruget stiger



Lokalcentre i Aarhus -
inspiration til anvendelse af ny
teknologi

Lokalcenteret - et levende samlingssted

….hoveddøren kan være åben fra kl. 6-22

Udfordringen

Det er dyrt at etablere sensore og det er umuligt at styre kalenderen

Potentiale

Sammenhæng mellem energiforbrugbrug og brugsmønster

Klimatisering når der er behov.

Energibesparelser

Frigivelse af driftsressourcer

Løsningen

“IoT Pilotprojekt” med trådløs teknologi



Traditionel løsning er 
udfordret
Udfordringer

• Fyldte føringsveje

• Intet skillespor

• Synlige føringsveje

• Lange føringsveje

• Utilgængelige krybekældre og tagrum

• Prisen

Alternativ løsning

• Step 1 - Trådløse IoT sensore

• Step 2 - Trådløse aktuatore



Systemvalg - hvorfor
LoRa

Kommunalt LoRaWAN pilotprojekt i Aarhus 
Kommune

Kommer snart… 
OS2 IoT – fælles offentligt
digitaliseringsprojekt -platform for overførsel
af IoT sensordata til andre værdigivende
platforme
Link til os2iot

https://os2.eu/produkt/os2iot


Valg af IoT teknologi – hvorfor LoRa?

Kilde: Carsten Kaa projektleder IKT LAB

Centrale spørgsmål
• Datamængde
• Stabiliet
• Rækkevidde indendørs
• Pris
• Energiforbrug
• Open Source
• Sker der fortsat udvikling

Flere netværksløsninger til IoT
• Lokalt privat netværk
• Kommunalt netværk
• Nationalt netværk
• ZigBee netværk på WiFi
• Mesh teknologier
• NB teknologi



Tilgængelighed og udvalg
-“Open price” –tilgængeligt overalt på nettet
- Kvalitet? Industri/kontor/hjem
- Komponentkvalitet?
- Support?



Udbud

Leverandørene

• De fleste har kun snust til IoT

• Villighed til at prøve ny teknologi er til
stede

Bygherrene og Rådgiverne

• Simpel løsning – tænk standardisering

• Risikovillighed og tålmodighed

• Udfordringer, spørgsmål og modstand
må forventes



Rentabilitet

• Udbud viste at IOT løsning var billigere
end kablet løsning – gennemsnitligt
19% billigere på de indkomne bud end 
kabler. 

• TBT på kabler ca. 58-150 år i 
gennemsnit sammenlignet med IoT via 
Cibicom platform

• Husk løbende udgifter ved sky-løsning
omkring 24-60 kr pr. “dims” pr. år –
svarer hurtigt til 25-100% af
hostingydelsen på et CTS-anlæg for en
“normal” bygning ved fuld udbygning. 

• Rentabilitet - meget projektafhængig, 
men kan estimeres ved en screening.



Overvejelser om 
vedligeholdelse
og
driftssikkerhed

• Batteriskift

• Spreading – dårlig dækning koster
batteri

• Engangs Lithium batterier –
bæredygtighed?

• Samlet serviceordning på batteri, filtre, 
perlatorer osv. -hvem ser en forretning
i det? 

• Dataopløsning

• Opdateringer og sikkerhed

• Reservedele og udbygning

• End of service på netværk

• Konvertering af netværk



Privat netværk eller sky?
Privat netværk

Sky 



Den valgte løsning

Kilde: Filip Thomsen Højbak – OJ CTS



Installation, 
test og 
dokumentation

• Dokumentation og mærkning – krav er 
uændrede

• Ny mulighed for opmærkning, prætest
af system og validering af sensorer på
skrivebordet

• Montage og sluttest på 5 minutter er 
muligt



Udviklingsbehov IoT og bygningsautomatik:

Flere komponenter I høj kvalitet med god 
dokumentation

Termoaktuatorer med manuel intuitiv betjening

Flere pilotprojekter til at vise muligheder og til at 
pege på begrænsninger

Hvilken rolle skal CTS-anlægget have I forhold til IoT?

Tryghed, routine og proffessionelle salgskanaler
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Fortsat godt Energiforum 2021 ☺


