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 Sammanfattning 
Fastighetsautomation används för att automatisera processer i byggnader 
och kan avse automatisering av HVAC, belysning, säkerhetsfunktioner 
samt mycket mer. Det här arbetet avser en projektering av ett BAS för 
HVAC för cirkellokstallet i Sundsvall åt SKIFU. Projekteringen avser att 
ta reda på vad nuvarande system består av samt att jämföra två nya sy-
stem som SKIFU valt, dessa är Schneider Electric och Regin. Metoden för 
att finna ut nuvarande system är att göra fältstudier på platsen samt att 
studera dokumentation tillhörande byggnaden. För att göra jämförelsen 
görs en litteraturstudie samt studie av tillverkarnas hemsidor. Det nuva-
rande systemet är ett Honeywell Excel 5000 och använder sig av LonTalk 
och BACnet för kommunikation. Systemet består av DHC, DUCar och 
flertalet aktorer och sensorer. De nya systemen Schneider Electric och Re-
gin har olika kommunikationsstandarder, KNX respektive EXOline, 
BACnet, M-bus och Modbus. Schneider behöver inte använda DHC och 
DUC då alla enheter i KNX har mikrokontrollers och inte behövs styras 
centralt. Med KNX blir det stor flexibilitet då KNX har över 400 tillverkare 
av produkter som är KNX-certifierade. Regin med deras flera kommuni-
kationsstandarder har även de stor flexibilitet men gateways kan behövas 
användas mellan kommunikationsstandarderna vilket kan leda till 
packet loss. Författaren av rapporten anser att Schneider Electric ska väl-
jas på grunderna av att KNX används och att det i övriga fall inte skiljer 
sig åt mellan tillverkarna utan enheterna fungerar liknande men med 
olika standarder. Slutsatsen är att det BAS som är installerat är av Ho-
neywell och om något system ska installeras så bör det vara KNX -baserat 
då gateways inte behövs och KNX är störst på den europeiska mark-
naden.  

 

Nyckelord: Fastighetsautomation, BAS 
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Abstract 
Building automation is used to automate processes in buildings and can 
be used for HVAC, lightning, security and more. This work relates to a 
BAS for HVAC in a building owned by SKIFU. It also relates to find what 
the current system is and a do comparison between two systems chosen 
by SKIFU, Schneider Electric and Regin. The method to find out what the 
current system is, is to make field studies and examine the documentation 
connected to the building. To be able to do the comparison between 
Schneider Electric and Regin a study of literature and the manufacturer’s 
website is made. The existing system is a Honeywell Excel 5000 system 
and it uses LonTalk and BACnet as communication standards. The sys-
tem has DHC, DUCs and numerus actuators and sensors. The new sys-
tems Schneider Electric and Regin have different communication stand-
ards, KNX for Schneider Electric and EXOline, BACnet, M-bus and Mod-
bus for Regin.  Schneider Electric does not need DHC and DUCs due to 
micro controllers is integrated in KNX units. With KNX the flexibility is 
high due to over 400 companies produce KNX certified units. Regin with 
their many standards in communication is also flexible but gateways may 
cause packet loss. The author of this work think that KNX is the system 
that should be chosen because of KNX as communication standard, and 
the communication is the main difference between the systems.  The con-
clusion is that the system used at cikellokstallet is a Honeywell system 
and if SKIFU are going to change system a KXN based system should be 
used, based on KNX does not need any gateways and KNX is the most 
used standard on the market. 

 

Keywords: Building automation, BAS  
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Förord 
Ett stort tack till mamma för matlådorna, samt mamma och pappa för 
husrum.
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Terminologi 
Akronymer 
BAS Buildning automation system. Automationssy-

stem för byggnad.  

HVAC Heating, ventilation, and air conditioning. Vär-
mesystem, ventilation och luftkonditionering. 

KNX Förkortning av connexio, det latinska ordet för 
förbindelse, en ISO-standard för fastighet- och 
hemautomation. 

ETS Engineering Software Tool, verktyg för att kon-
figurera prylar i KNX-system. 

DHC Dator Huvud Central 

DUC  Digital Under-Central 

CSMA  Carrier Sense Multiple Access,  

PSU Power Supply Unit, enhet som ger spännings-
försörjning till andra enheter.  
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1 Introduktion 
Detta examensarbete är en projektering av fastighetsautomation. SKIFU 
har en fastighet som har ett gammalt styrsystem som de vill byta ut då de 
inte vet vad det är för system. Projekteringen består av att identifiera nu-
varande system, jämföra nya system, samt att jämföra nytt system mot 
gammalt. Detta för att sammanställa resultat i denna rapport.  

 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Genom att automatiskt styra lysarmaturer, ventilation, strömförsörjning, 
säkerhetsfunktioner och andra system i byggnaden kan säkerheten för-
bättras, energiförbrukningen minska och komforten öka. [3] 

Fastighetsautomation blir vanligare och vanligare, detta då fastighetsau-
tomation kan både förbättra komfort, energibespara och underlätta för 
fastighetsskötare. Det finns på marknaden idag flera standarder för kom-
munikation och ännu fler tillverkare av utrustning, vilket kan både bra 
och dåligt då olika tillverkare kan vara inkompatibla med varandra. 
SKIFU vill byta ut deras system men har inte medlen för att ta reda på 
vad nuvarande system är samt att sedan jämföra mellan nya alternativ. 
Den här rapporten är ett underlag i deras val av system.   

 

 

1.2 Övergripande syfte 
Syftet med det här arbetet är att samla in data om cirkellokstallets nuva-
rande styrsystem vad det har för funktion, efter det ska två nya system 
jämföras mot varandra samt mot det nuvarande systemet. Därefter ska 
ett förslag på vilket nytt system som ska väljas ges.  

1.3 Avgränsningar 
Projekteringen avgränsas till att jämföra två system; Regin och Schneider, 
samt med det nuvarande. Arbetet beskriver inte hur ett nytt system ska 
konfigureras och programmeras. Lampor tas inte med i projekteringen. 
Arbetet fokuserar endast på cirkellokstallet och inte omkringliggande 
byggnader.  
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1.4 Detaljerad problemformulering 
Målet med projekteringen är att besvara följande frågeställningar: 

Vad är nuvarande system och hur fungerar det?  

Vilka skillnader finns mellan de nya systemen? 

Om ett nytt system bör installeras, vilket? 

Vilka skillnader finns mellan det nya det nuvarande system? 

 

1.5 Tidigare arbeten 
Jiang, & Dai. Skriver om en ny topologi för BAS, den traditionella centra-
liserade trädtoplogin jämförs med en ny decentraliserad platt topologi. 
Deras nät bygger på att det finns inget center på nätet, att alla noder är 
lika, att noderna bara kan kommunicera med grannoderna och att det är 
skalbart. Detta gör nätet flexibelt och expanderbart enligt Jiang, & Dai. 
Eftersom det är decentraliserat skickas inte datan till en centralenhet, till 
exempel en DUC, istället bearbetas datan i samarbete mellan alla enheter. 
[17] 

Detta liknar till viss del KNX då KNX inte behöver centraliserade enheter 
som DUC och DHC.  

Wolfgang Kastner med flera har undersökt olika kommunikationssystem 
för fastighetsautomation i deras rapport Communication Systems for 
Building Automation and Control. I rapporten jämför olika kommunikat-
ionsstandarder, BACnet, LONtalk och KNX behandlas i den. Vidare be-
handlas gateways och problem de kan tillföra. [6] 

Inom området fastighetsautomation och dess kommunikation har tidi-
gare arbeten gjorts. Det har gjorts studier inom fastighetsautomation och 
det här arbetet ligger inte i framkant av någon forskning och kommer nog 
inte användas i framtida studier. Det finns andra arbeten som forskat för 
att ta fram nya standarder. Författaren tror inte det här arbetet kommer 
förändra forskningen om fastighetsautomation. 
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2 Teori 
Teorikapitlet behandlar teori om diverse områden kopplat till BAS. I det 
här kapitlet kommer information om fastighetsautomation, olika kom-
munikationsstandarder och information om HVAC att presenteras.  

2.1 Fastighetsautomation 
Fastighetsautomation är ett brett begrepp som syftar på automatisering 
av system i en byggnad, det kan handla om HVAC, lampor och säker-
hetsfunktioner. Ett BAS måste anpassas till var enskild byggnad, för att 
serva byggnadens system. Byggnadens system kan vara HVAC, elsy-
stem, lampsystem, brand- och säkerhetssystem samt hissystem. I kom-
mersiella byggnader kan även ånga, tryckluft och varmvatten också ingå. 
[4] 

Sensorer av olika slag kan användas för att automatiskt styra ljus, tempe-
ratur och HVAC i en byggnad eller i en del av en byggnad.  Genom att ha 
automationssystem kan en central styra alla lampor i en byggnad, utan 
att behöva dra en separat kabel från centralen. Automatisk styrning av 
rum blir vanligare, detta för att komfort och bekvämligheten ökar. Med 
automatisk styrning ökar möjligheten till energisparning. Dagens kom-
mersiella byggnader ställer höga krav på flexibilitet när det kommer till 
styrning av HVAC och belysning, rum ska enkelt kunna omvandlas till 
olika typer.  När det finns BAS i en byggnad görs det enkelt genom om-
programmering av komponenter medan i traditionella byggnader måste 
kabeldragning göras om. [5] 

Komponenter i ett BAS rangordnas hierarkiskt. Ett typisk BAS kan se ut 
som figur 1. Längst ner i figuren finns montage och där finns sensorer och 
aktorer, som monteras vid processen, till exempel ett värmesystem. I ope-
rativsystemgränssnittet återfinns terminaler för inkoppling av kablage till 
operativsystemet. I kontroll och reglering finns DUC:ar som processar 
kontrollfunktionerna, vilket gör systemet automatiskt. I primära kontroll-
funktioner återfinns även där DUC:ar, men även DHC återfinns här. I 
styrning återfinns DHC men specialiserade DUC:ar kan vara en tillräcklig 
lösning.[5] 
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Figur 1: hierarkin inom fastighetsautomation. Egen illustration 

 
 
Det går att i ett BAS dela in komponenter i en trelagers modell enligt figur 
2. Det översta lagret kallas styrande lager, det mittersta lagret kallas auto-
mationslagret och det nedersta lagret kallas för fältlagret.  I det styrande 
lagret finns DHC, i automationslagret finns DUCar och i fältlagret finns 
sensorer, pumpar, belysning med mera. [5]

 

Figur 2: Uppdelning av BAS:s komponenter. Egen illustration 
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2.2 Kommunikationsstandarder 
Det finns flera kommunikationsstandarder och det har historiskt varit ett 
stort hinder för automatisering av byggnader. Idag kan flera protokoll 
och standarder implementeras i ett BAS, detta genom att implementera 
gateways. [4] 

Gateways kan leda till problem med konfiguration[4]. Det är svårt att 
tolka protokoll för översättning och ingenjörstjänster kan vara omöjliga 
att översätta eftersom dessa vanligtvis är teknikspecifika. [6] 

 

2.2.1 KNX 

KNX är en ISO-standard för kommunikation för byggnadsautomations-
system. KNX sänder data från en enhet till en annan enhet digitalt, över 
en fältbuss. Tranmissionsmedier som används med KNX är partvinnad 
kabel, över eluttagen, radiosignaler, och fiberoptiskt kabel. Det finns över 
7000 produkter som är KNX-certifierade och alla dessa kan kommunicera 
med varandra, vilket gör att det går att sammankoppla individuella sy-
stem till ett nätverk. Enheter i ett KNX-system har mikrokontrollers i sig, 
vilket gör att ett kontrollcenter inte behövs. Det här medför att det är för-
hållandevis enkelt att ändra hur en enhet ska fungera, vilket gör systemet 
flexibelt. KNXs bussenheter går att dela in i fyra huvudgrupper 

 Systemkomponenter; PSU, couplers, USBinterface 

 Sensorer (knappar, temperatur, rörelsedetektorer) 

 Aktorer (värmeaktorer, ON/OFF) 

 Övriga enheter, som komponenter som kan logik och kontrollpa-
neler. 

Spänningen på KNX-bussen är nominellt 24 volt DC, men PSU:s för KNX 
kan leverera en spänning på 30 volt för kompensering av spänningsfall 
på bussen. [5] [6] 

KNX bygger på att det finns ett kraftnät för att strömsätta utrustningen, 
samt en kommunikationskanal, KNX installeras vid sidan av primära 
strömkablage. KNX enheter är direkt ansluten till minst en annan enhet. 
Topologin hos KNX är trädtopologi. I en trädtopologi är noder kopplade 
till en linje, flera linjer är sedan kopplade till en huvudlina, detta skapar 
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ett område. Flera områden är sammankopplade med varandra via en 
stamlina. En lina kan innehålla upp till 64 noder. Det går vid större nät 
att dela in områden med olika linsegment, vilket gör att fler enheter går 
att koppla in. För att koppla ihop linjer används linrepeaters, linkopplare 
samt stamlinekopplare. Noderna eller enheterna har en fysisk adress som 
används för att kommunicera med andra enheter. Varje lina måste ha en 
strömförsörjning. Stamline- och linkopplare kan filtrera dataramarna som 
sänds, detta genom att det laddas in filterlista från mjukvaran när enheten 
programmeras. Alla enheter som kommunicerar måste ha en unik fysisk 
adress. Till KNX finns IP-gateways för uppkoppling mot TCP/IP nätverk, 
vilket möjliggör att KNX kan nås via internet. [5][6] 

2.2.2 LonTalk 

LonTalk är utveckalat av Echelon och är en del av LonWorks protokoll. 
LonTalk tilllåter en hastighet upp till 1.25 Mbit/s över TP-kabel, coaxial-
kabel, fiberoptiskt eller radiosystem.  Många parametrar kan väljas av an-
vändaren. Den populäraste kommunikationskanalen är TP-profilen FT-
10 som klarar en hastighet av 78.1 kb/s och en längd av 500 meter per 
segment. Den som klarar 1.25 MB/s kallas TP-1250 och används ofta som 
backbone. Fiberoptik används också som backbone. På tvinnade-par-ka-
beln används en speciell CSMA som kallas predictive p-presistent CSMA. 
När en multicast service är skickat på TP-kabeln utförs en förutsägning 
så att ”skiljedomsfasens” längd kan bli modifierad därefter, vilket mins-
kar krockar. Detta hjälper till att säkersälla en acceptabel minimumgräns 
för packet rate under hög belastning. På senare tid har IP tunnling blivit 
vanligare som backbone där både tunnlingsroutar och LonWorks/IP no-
der används. Det går att välja flera modes för både unicast och multicast; 
acknowledged, unacknowledged och unacknowledged-repeated. Unack-
nowledged–repeated återsänder sändningen ett antal gånger. [6] 

2.2.3 Bacnet/IP – ISO 16484-5 – ENV 13321-1 

Bacnet är ett standardiserat öppet protokoll för system och enheter i ett 
byggnadsautomationssystem, framtaget för att produkter av olika tillver-
kare och olika system skulle ha möjlighet att kommunicera med 
varandra. BACnet publicerades 1995 som en ANSI/ASHRAE standard 
och blev 2003 både en ISO- och CEN-standard. BACnet-meddelanden 
kan teoretiskt överföras via alla typer av nätverk men några nätverksty-
per standardiserades för användning av BACnet; Ethernet ARCNET, 
Master-Slave/Token-Passing, LonTalk och Point-to-Point. BACnet/IP ut-
vecklades för att kunna använda Internet Protocol. BACnet IP lanserades 
1999, protokollstacken utökades med ”BACnet Virtual Link Layer” som 
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möjliggör underliggande protokoll, till exempel UDP att användas som 
om de låg i datalänkslagret. Detta har gjort att IP-nätverk naturligt stödjs 
av BACnet-enheter och tillåter dem att kommunicera genom att använda 
IP direkt istället för via tunnlings routrar som de var tvungen att ha tidi-
gare. BACnet adresser består av ett två-bytes BACnet-nätverksnummer 
och en lokal adress upp till 255 bytes som används av länklagret. Routrar 
som binder ihop nätverk för BACnet använder nätverksnummret för att 
routa paketen. Routrarna är självlärande och lär sig topologin med hjälp 
av router network management services. [7] [6] 

BACnet kan användas i alla lager inom fastighetsautomation men passar 
bäst för det styrande lagret. BACnet används som överordnande system 
med andra system på fält-lagret, där responstiden är viktig och datatak-
ten mindre viktig, medan på det styrande lagret behöver datatakten vara 
högre, men responstiden är inte lika viktig. BACnet definerar vilka data-
ramar som kan transporteras mellan enheter och subsystem. [5] 

 

 

2.2.4 TCP/IP  

TCP/IP-modellen var till en början utvecklad att ha fyra lager; applikat-
ion, transport, nätverk samt länklagret. När jämförelser med OSI lagret 
gjordes var länklagret OSI-modellens fysiska- och datalänklager, varefter 
det kan anses att TCP/IP-modellen har fem lager; applikation, transport, 
nätverk, datalänk och fysiska lagret. [8]  

 

Figur 3: Till vänster: TCP/IP-modellen i originalutförande. Till höger TCP/IP-modellen efter 
jämförelse med OSI-modellen. Egen illustration. 

Transportlagret stödjer flera protokoll, där TCP och UDP är vanliga. 
Dessa protokoll ansvarar för att leverera ett meddelande från en process 
till en annan. [8] 



Fastighetsautomation - En 
projektering 
Oscar Dahlström Lif 

Introduktion 
2018-06-14 

 

 
8 

 

I nätverkslagret används IP protokollet, som i sin tur stödjer fyra proto-
koll; ARP, RARP, ICMP och IGMP. IP har ingen felcheck, det är en opå-
litlig och kopplingslös tjänst. IP transporterar data i datagram, som trans-
porteras var för sig. IP spårar inte var paketen tar vägen eller om de kom-
mit fram, därav opålitlig. Nätverkslagret ansvarar för att paket kommer 
fram till sin slutgiltiga destination och lägger till en header med logiska 
adresser för sändare och mottagare för paket som kommer från de övre 
lagren. [8] 

I datalänk- och i fysiska lagret definieras inga specifika protokoll i 
TCP/IP-modellen utan alla standarder och protokoll stödjs. Fysiska lagret 
är lagret som kommer i kontakt med transmissionsmedier, och faktiskt 
transporterar informationen mellan noder. En uppgift för fysiska lagret 
är att de ettor och nollor i ramarna som kommer från datalänklagret ska 
omvandlas till signaler. Det fysiska lagret måste även ta hänsyn till trans-
missionsmediet, vilket är passivt, och kontrolleras av fysiska lagret, som 
även kontrollerar vilket håll data skickas och hur många logiska kanaler 
som för data från olika källor ska finnas. Datalänkslagret tar bitström-
marna som kommer från nätverkslagret och gör dessa till hanterbara en-
heter som kallas ramar, det läggs på en header för att definiera adress till 
mottagare och sändare. Datalänkslagret tillför säkerhet till fysiska lagret 
genom att lägga till mekanismer som kan känna av och återsända ska-
dade, duplicerade eller borttappade ramar. [8] 

Applikationslagret gör det möjligt att få tillgång till nätverket, tillhanda-
håller användargränssnitt och ansvarar för att tillhandahålla tjänster för 
användaren. DNS är en applikation som namntjänster för andra applikat-
ioner, och gör det möjligt att använda applikationslagersadresser istället 
för logiska adresser på nätverkslagret. Protokoll i applikationslagret är 
program som används för att hämta dokument mellan server och klient.  
Exempel på dessa protokoll är HTTP och FTP. [8] 

2.2.5 EXOline  

EXOline är ett kommunikationsprotokoll som främst används av EXO-
kontrollers. EXOline kräver en master samt en eller flera slavar på en lina. 
I ett system med flera kontrollers kan en huvuddator agera master. Rou-
ting genom enheter till andra enheter är möjligt. Masterslave-uppbygg-
naden bygger på att en master skickar data till en slav som utför en upp-
gift för att sedan skicka en acknowledgment tillbaka. Om mastern inte får 
en bekräftelse ger den slaven en status som säger att den inte går att nå. 
Alla kontrollers har en adress, och alla enheter ignorerar datan som inte 
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är adresserad till dem. En master måste vid ett system med mer än två 
kontrollers ha minst två seriella portar, en som agerar masterport och en 
som agerar slaveport. All kommunikation måste gå från masterport till 
slavport. För att kommunicera från slaveport till masterport måste det 
konfigureras i masterkontrollern, detta kallas routing mellan portarna, 
om kontrollern har tre portar kan routing från två slaveportar konfigure-
ras till masterporten. I routingfunktionen går det också att filtrera ut tele-
gram. Kommunikationsmedierna som går att använda är: fast installation 
med RS485 eller RS232, TCP/IP, radio och dialup-modem. Mellan två hu-
vuddatorer används TCP/IP och servicedatorer kopplas in med hjälp av 
dialup-modem. EXOline klarar utan problem avstånd på en kilometer.[1]  

2.3  
HVAC 
HVAC är en akronym för Heating Ventilation and Air Conditioning som 
på svenska blir värme, ventilation och luftkonditionering. Ett HVAC 
systems primära uppgift är att förse människor i en byggnad med god 
komfort. HVAC kan delas in i fem servicelager, service kvaliteten kan va-
riera mellan SL0 för endast ventilationssystem och SL5 system som har 
ventilation, värme och kyla, luftavfuktare och luftfuktare. I bostadshus 
förekommer främst SL0 till SL3 där de flesta är bara värme, utan meka-
nisk ventilation, kommersiella byggnader brukar ligga i SL3 eller SL4 och 
SL5 förkommer främst i laboratoriemiljö. Figur 5 är en tabell som visar 
vilka delar som ingår i de olika servicelagren. [9] 

Det finns även klassificering inom varje område: inom ventilation finns 
standarden EN 13779 som klassificerar hur mycket luft som måste venti-
leras, där de flesta kommersiella byggnader bör ha en luftomsättning 
mellan 8 till 12.5 liter per sekund per person.  Inom värme och kyla finns 
flera standarder; ASHRAE 55 och ISO 7730 är två exempel, båda dessa 
sätter inomhusklasser beroende på olika faktorer. När det kommer till 
luftfuktigheten så brukar den inte kontrolleras utan det styrs genom att 
värma eller kyla. Kylspolar sänker luftfuktigheten i luften. [9] 

 

 

Servicelager Ventilation Värme Kyla Fuktning  Avfukt-
ning 
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SL0 X     

SL1 X X    

SL2 X  X   

SL3 X X X   

SL4 X X X X  

SL5 X X X X X 

Figur 5: Egen tabell. [10] 
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3 Metod 
3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har gjorts för att samla in generell information om om-
rådet, litteraturstudien har bestått av både böcker och på internet, käl-
lorna har granskas för att sedan sammanställa relevant information i den 
här rapporten.  

3.2 Identifiering av existerande styrsystem 
För att identifiera nuvarande system har fältstudier gjorts. Utöver detta 
har förbindningstabeller, el-ritningar och funktionsbeskrivningar grans-
kats. Utrustningen har även sökts upp på tillverkarnas hemsidor för att 
få tag på mer information om utrustningen. 

3.3 Jämförelse 
En jämförelse mellan två nya system; Regin och Schneider med det nuva-
rande systemet har gjorts. Efter det gjordes en jämförelse mellan de två 
nya systemen vilket som passar bäst in mot frågeställningen. För att 
kunna göra jämförelsen har information om de två företagen och deras 
system gjorts på internet. Huvudsakligen har Regin och Scheniders egna 
hemsidor legat till grund för informationen.  
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4 Resultat 
4.1 Nuvarande system  

Det som framkommit av fältstudien och studien av byggnadens doku-
mentation är att det nuvarande systemet är ett system som består av flera 
olika sorters protokoll och tillverkare. Enheterna är placerade på olika 
ställen i byggnaden i apparatskåp. Det nuvarande systemet styr HVAC, 
både vattenburen värme, men även luftvärmare. 

1885 patenterade Albert Butz ungstermostaten och dess larm. Han grun-
dade i Minneapolis 1886 Butz Thermo-Electric Regulator Co, där han fö-
regångaren till dagen termostat, den han kallade ”damper flapper”. Pa-
tenten och företaget köptes upp av Consolidated Temperature Con-
trolling Co. och bytte 1893 namn till Electric Heat Regulator Co. Bolaget 
köptes upp av W.R.Sweatt 1898 och fick 1916 bytte han namn på företaget 
till Minneapolis Heat Regulator Company. De patenterade den första el-
motorn som var godkänd av Underwriters Laboratories. Samtidigt arbe-
tade ingenjören Mark Honeywell med att effektivisera värmegeneratorer 
och bildade 1906 Honeywell Heating Specialty Co. 1927 gick företagen 
samman och Mark Honeywell blev koncernchef. Samt W.R. Sweatt blev 
ordförande. De växte på marknaden och började inrikta sig mot industri-
ella kontrollers och givare. De utökade företagsverksamheten till fler län-
der efter att de 1934 förvärvat Time-O-Stat Controls Corporation. 1998 
fanns verksamheten i 95 länder. Under tiden så fortsatte de utvecklas och 
tillverka nya saker, de utvecklade en elektrisk autopilot 1942, tog fram 
nya termostater, de började utveckla branddetektorsystem och alarm. De 
utökade verksamheten in i datorbranschen 1955 men lämnade den bran-
schen 1991. Men kunskapen av digitala datorer finns ännu kvar inom 
automationsbranschen. Idag har Honeywell mer än 131 000 anställda 
varav 22 000 ingenjörer och 11 000 mjukvaruutvecklare och finns i 70 län-
der.  [11] 

Systemet är av Honeywell excell 5000. Kommunikationsstandard som an-
vänds är BACnet med LonTalk på fysiska lagret. Vidare så har det visats 
sig att kontrollerna som används är smart I/Os från Honeywell av modell 
XFC2D06001. Dessa smart I/Os kan ta in signaler och omvandlar dessa 
signaler till data som skickas ut på nätverket, samt ta in data från nätver-
ket. 
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 DUC som används är av modell XL1000C500, vilken är en web DUC, den 
klarar 300 fysiska datapunkter, 50 schemalagda objekt och 128 trend-ob-
jekt. DUCen stödjer kommunikationsstandarderna BACnet/IP, LonTalk, 
HTTP och FTP.  Enheten manövreras via webläsare, vilket gör att de flesta 
sorters datorer kan användas som klient.  

Det finns input- och outputmoduler för LON-bussen, CLIOL821A för 
analog in, och CLIOL822A analog ut. Det finns även för digitala signaler 
CLIOL823A, CLIOLR824A, in och ut respektive. Dessa är monterade i ter-
minalsocklar, XS821-22 är sockeln för analoga signaler, XS823 för digital 
in och XS824 för digital ut. 
 

Det finns en DHC som är huvudenheten i systemet. Larm visas i 
DUCarna samt i DHC. Det nuvarande systemet är ett system som består 
av luftvärmare, luftbehandlingsaggregat, flera sensorer som mäter tem-
peratur, dels fram- och returledningstemperatur i värmeledningarna men 
även lufttemperaturen. Dessa sensorer skickar deras värden till DUC som 
sedan styr luftvärmare, pumpar och styrventiler. Sensorerna som mäter 
fram- och returledningstemperatur är dykgivare från Honeywell av typ 
VF20A.  

Det finns även givare som monteras på rör för mätning av temperatur, 
dessa är av typen 20 kΩ NTC termistor och mäter fram- och returled-
ningstemperatur för luftvärmare. För att mäta rumstemperatur används 
rumsgivare av Honeywell av modell T7412A 1000. Dessa givare styr luft-
värmarna, som även kan styras ”manuellt” via timer, en timer av modell 
LAP 5 från Produal. DHC styr fler byggnader än den som ligger i fokus 
här.  

Luftvärmare, värmeelement och luftbehandlingsaggregaten styrs via 
dessa smart I/O är inte inkopplad till styrsystemet i sig. Detta medför att 
dessa inte behövs bytas ut vid ett eventuellt byte av BAS.  
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4.2 Schneider 
Året var 1836 enligt vår tideräkning som bröderna Schneider tog över 
Creusot-gjuterierna, efter två år grundas Schneider & Cie. År 1891 enligt 
vår tideräkning ger sig Schneider in på elmarknaden, under början av 
1900-talet enligt vår tideräkning etablerar Schneider sig i Europa via 
EIFU. De börjar även tillverka elmotorer och elutrustning till kraftverk 
och ellokomotiv. Sent 1900-tal enligt vår tideräkning förvärvar Schneider 
flera företag inom elbranchen och byter namn till Schenider Electrics. 
Under 2000 talet enligt vår tideräkning utökar Schneider deras 
konkurrensområden, inom till exempel fastighetsautomation och UPS. 
[12] 
 

Schneiders fastighetsautomation använder sig av KNX som 
kommunikationsstandard och har enheter som aktorer, sensorer, 
regulatorer och gateways för att kunna kommunicera med utrustning 
som inte använder sig av KNX. Det finns analoga ingångsmoduler för att 
kunna ta in en analog signal och omvandla den till data för att skicka ut 
på bussen. En av enheterna som kan vara av intresse för denna 
projektering är en värmeaktor vid namnet REG-K/6x24/230/0.16A. 
Schneider har rumsgivare som kan mäta temperatur, till exempel 
MTN6005-0001 som är en rumssensor som för temperatur, luftfuktighet 
och koldioxid. Denna sensor kopplas in på KNX-bussen. MTN682191 är 
en analogingångsmodul som kan ta in spänning- och strömsignaler för 
omvandling. [13] 
 

4.3 Regin 
Regin startades 1947 och har sedan dess försätt fastigheter med komfort-
lösningar och är idag stor inom fastighetsautomation. De är bara leveran-
törer av utrustningen och har nätverk av integratörer för installering av 
utrustning. Norden är Regins största marknad, regin har varit ett mindre 
företag jämfört med konkurrenter och satsat på flexibilitet och bra service. 
[14] 

Den utrustning som är av intresse för den här studien är Regins Exigo 
Ardo, vilket är en värmeregulator. Dessa regulatorer kan kommunicera 
via EXOline, Modbus, BACnet och M-bus. Dessa regulatorer styr under-
centraler för värme. Regin har givare för mätning av temperatur, CO2, 
NO2 med mera. [15]  
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4.4 Jämförelse  
En stor skillnad mellan Regins system och Schneiders system är vilken 
kommunikationsstandard som används. Andra faktorer skiljer sig åt kan 
brytas ner till kommunikationsstandarden. KNXs enheter har alla en 
mikrokontroller vilket gör att det inte behöver vara samma struktur som 
nuvarande system med DHC och DUCar, utan allt kan göras i enheterna 
och kommunikationen mellan enheterna. Regin använder sig av DUCar 
och DHC. Det nuvarande systemet använder sig av DUC och DHC vilket 
gör att det bör gå att installera Regin utan några större problem. [5][6] 

Schneider använder sig av KNX.  Schneider använder sig av KNX vilket 
gör att flexibiliteten blir hög, vilket är viktigt i ett BAS [16]. Eftersom KNX 
är den enda standarden som används behöver inte gateways användas.  

Regins system stödjer flera standarder vilket gör även regin flexibelt. 
Skillnaden är ju dock att det kan behövas gateways, vilket kan skapa pro-
blem[4]. Regins system har fördelen att flera standarder används vilket 
kan leda till att det går att ha flera olika nätverk som kör på olika standar-
der sammankopplade till en backbone. [15] 
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Fördelar mot nackdelar redovisas i tabell 

Schneider Regin 

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

Flexibelt   Flera kommu-
nikationsstan-
darder 

Gateways mel-
lan protokoll 

Behöver inte ha 
DHC och DUC 

 BACnet har 
stöd för IP 

EXOline – deras 
egen standard. 

Störst på mark-
naden i Euorpa, 
flest certifie-
rade tekniker.  

 

 

Internetöver-
vakning 

 

KNX billigare 
än LonTalk och 
BACnet 

   

Figur 6: Egen tabell 

 

Undersökningen har visat att skillnaden mellan det nuvarande systemet 
och de nya systemen inte skiljer sig åt mer än kommunikationsstandar-
den. De standarder som används av det gamla systemet är standarder 
som är vanliga på marknaden, men mindre vanliga i Europa än KNX som 
används av Schneider. Schneiders och Regins system har möjlighet till 
övervakning över IP-nätverk. KNX kan använda IP-gateways och 
BACnet stödjer IP-nätverk. [6] 

 

LonWorks och BACnet har färre certifierade installatörer än KNX har. Vi-
dare så är inte BACnet poplärt i europa, där KNX är ledande före 
LonWorks. KNX är ett billigare system att installera än BACnet och 
LonWorks.[16] 
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5 Diskussion 
5.1 Nuvarande system 

Det nuvarande Honeywell-systemet är ett fullt fungerande system, det 
som verkar vara problemet är att driftpersonal inte fått rätt utbildning om 
hur systemet fungerar. Systemet skulle kunna vara felkonstruerat då 
driftpersonalen klagade att systemet larmade 300 gånger när portarna 
öppnades. Systemet har alla delar som ett BAS bör ha enligt figur ett. Det 
finns DHC, DUCar, sensorer med mera som ett BAS bör ha för att vara 
ett komplett BAS.  

Eftersom det nuvarande systemet verkar vara installerat år 2009 enligt all 
dokumentationen som tagits del av vilket är 9 år sedan nu så kan en ny 
installation av ett nytt system vara onödigt då det nuvarande systemet 
bör hålla flera år till. Det kan finnas ekonomisk vinning i att än en gång 
konsultera företaget som installerade systemet (Styrteknik AB) för en 
översikt av utrustningen och låta de återgärda nuvarande problemen.  

5.2 Jämförelse nya system 
Om det är så att SKIFU ska byta ut systemet anser författaren att de ska 
byta till Schneider. Detta då författaren anser att Schneider har bättre för-
delar än Regins system. Jag anser att KNX är idag den bästa kommuni-
kationsstandarden att använda då det idag finns över 400 företag som 
använder sig av KNX vilket gör att det är stor flexibilitet med ett KNX-
system eftersom alla KNX-enheter går att koppla ihop med varandra, 
detta innebär alltså att om Schneider skulle gå i konkurs och SKIFU vill 
utöka systemet så går det bra att ta någon annan tillverkare. Vidare tycker 
jag inte om när det ska byta standard flera gånger i ett system eftersom 
det kan öka risken att det blir packetloss, vilket kan leda till problem om 
inte informationen kommer fram till enheterna. Regin har stöd för flera 
kommunikationsstandarder vilket gör även det flexibelt men det kan 
tyckas vara lite otydligt vilken standard som används. När det kommer 
till kablage tycks en stor del av kablarna gå att återanvända då alla dessa 
system verkar använda sig av 24 eller 230 volt och alla system kommuni-
cerar via tp-kabel, men även om det skulle gå att använda det gamla 
kablaget så anser jag att det ska bytas ut vid byte av systemet, så att allt 
är nytt och blir mindre strul.  Väljs Schneider och de skulle gå i konkurs 
finns KNX kvar med de andra cirka 400 företagen som alla kan kommu-
nicera med Schnediers utrustning. I fallet med Regin och deras EXOline 
som används mest av dem själva kan ju standarden dö ut.   
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5.3 Samhälleliga aspekter 
 
Att byta ut BAS på lokstallet i Sundsvall kommer i sig nog inte påverka 
några andra än de som arbetar och rör sig i byggnaden, men det kan i 
längden påverka flera om fastighetsägaren blir nöjd och vill implemen-
tera detta i fler byggnader vilket kan leda till ökad efterfrågan och tillgång 
på dessa system vilket kan leda till bättre komfort för fler människor, inte 
att förglömma äldre som bor på äldreboenden. Vidare om tillgång och 
efterfrågan ökar blir det lättare och billigare för privatpersoner att inte-
grera sådan teknik hemma. Dessa system kan även hjälpa personer med 
funktionshinder, till exempel automatiskt belysning eller automatisk ven-
tilation för astmatiker. 

 

5.4 Etiska aspekter 
Etiskt kan det här innebära mer “övervakning” för personalen som arbe-
tar i cirkellokstallet vilket kan inverka på deras personliga integritet. 
Dessa system kan även leda till minskad energiförbrukning vilket gynnar 
miljön kortsiktigt samt klimatet långsiktigt, detta kan förebygga framtida 
krig. När det kommer till tillverkning av utrustningen hoppas författaren 
att företagen har ett bra CSR-arbete och aktivt arbetar för att minska mil-
jöpåverkning. 
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6 Slutsatser  
Det system som är installerat är ett riktigt BAS som bör fungera bra om 
det är konfigurerat rätt. Det är ett Honeywellsystem som är relativt 
vanligt system. Systemet använder BACnet och LonTalk som 
kommunikation. Schneider använder sig av det populära KNX och har 
väldigt stor utvecklingsmöjlighet. Regin är ett mindre företag och har sin 
egen standard. Detta kan leda till problem i framtida utveckling av 
system om SKIFU vill utöka med utrustning som Regin inte tillverkar. 
Det som styr hur enheterna fungerar är vilken kommunikationsstandard 
de har, annars skiljer det sig inte mycket åt mellan två de två systemen. 
Det som bör installeras är Schneider Electric eftersom det använder sig av 
KNX som är flexibelt och har många certifierade installatörer i Europa. 
 

6.1 Framtida arbeten 
  
Om mer tid hade funnits hade det gjorts en djupare undersökning, och 
projekteringen hade gjorts på fler lösningar, även belysning hade tagits 
in i ekvationen. Hade mer tid funnits hade det tagits in offerter för 
berörda system för att få en till parameter att analysera.  
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