
optimering, som giver en 
effektiv drift af bygningerne, 
når de implementeres. Til 
dette formål installeres 
IoT-baserede ILC 2050 BI 
controllere i hallerne, som 
overfører den indsamlede 
data til bygningsstyrings-
systemet Emalytics. Forskel-
lige undersektioner i byg-
ningens infrastruktur,  
datacentre og distribuerede 
egenskaber kan automatise-
res med Inline controlleren. 
Op til 63 I/O-moduler kan 
tilsluttes til den – fra  
digitale og analoge indgange 
og udgange med forskelligt 
antal kanaler lige til funk-
tionsklemmer til DALI, 
pulstæller, M-bus eller serielle 
interfaces. Udover de nævnte protokoller understøtter ILC 2050 BI 
også BACnet IP, BACnet MS/TP, KNX IP, Modbus og SNMP (Simple 
Network Management Protocol) til enkel integration af sensorer og 
aktuatorer installeret i bygningen. En webserver er installeret i con-
trolleren, således at egne websider kan uploades til controlleren. 

ILC 2050 BI har 2 adskilte netværk og 4 Ethernet porte. Takket 
være den konfigurerbare tildeling af Ethernet porte til de to IP  
interfaces og anvendelsen af spanning-tree protokollen kan fleksible 
topologier som daisy chains eller redundante ringstrukturer imple-
menteres i backbone netværket og i det lokale controllernetværk. 

Grundlag for energieffektiv og bæredygtig drift
Implementering af et IoT-baseret bygningsstyringssystem hos Phoenix  
Contacts datterselskab i Polen

5.000 m2 extra til logistikken

Da pladsen blev trang hos det polske datterselskab, opførte 
Phoenix Contact to nye bygninger. Virksomhedens egen 
IoT-baserede styringsplatform, Emalytics, og controlleren 
ILC 2050 BI, som er designet til anvendelse i bygninger,  
sikrer en energieffektiv drift.

Phoenix Contact har mere end 50 salgsafdelinger rundt omkring i 
verden. En af de største er den i Polen med produktion i Nowy  
Tomysl, ca. 100 km fra den tyske grænse. Succeshistorien begyndte i 
1989/1990 med 7 ansatte hos en producent af sprøjtestøbeudstyr, 
som arbejdede for Phoenix Contact. I de følgende år blev et  
uafhængigt selskab grundlagt, som over tid udvidede sin produktion. 
Medarbejderne flyttede i 1996 fra den første lejede hal til en anden 
bygning med plads til produktion og en mindre administration. I 2005 
blev der bygget to store produktionshaller, i 2010 blev endnu en 
bygning tilføjet og i 2012 købte Phoenix Contact nabohallen. Takket 
være en stabil vækst blev også denne plads snart for lille. Derfor 

besluttede bestyrelsen i 2016 at bygge endnu to bygninger, som næs-
ten fordobler fabrikken i Nowy Tomysl. Der er nu 5.000 ekstra m2 til 
rådighed til logistik, og derudover har sprøjtestøbning, værktøjslager, 
metalbearbejdning til huse i den 13.000 m2 store 7. hal. 10 uger var alt 
hvad 2 ansatte behøvede til udvikling og idriftsættelse af systemet. På 
grund af standardiseringen af data blev tidskravene til konstruktion 
endda reduceret med mere end 50% sammenlignet med konventionelle 
systemer. 

Enkel integration af installerede sensorer og 
aktuatorer

For at alle faciliteter kan betjenes bæredygtigt og økonomisk benytter 
det polske datterselskab selskabets eget IoT-baserede bygningsstyrings-
system, Emalytics, som allerede har bevist sit værd i den tyske afdeling 
i Bad Pyrmont. Allerførst skulle omkring 10.500 datapunkter registre-
res i de to nye haller. Evalueringen af dem vil afsløre potentiale for 

Behovsstyret air condition med optimal  
effektivitet

Takket være den integrerede bygningsplanlægning og et intelligent 
netværk af teknisk bygningsudstyr og energiforsyning kan de to haller 
drives energieffektivt. Rammerne gør det muligt på en enkel måde at 
integrere alle installerede sensorer og aktuatorer uafhængigt af proto-
koller. De indsamlede data fra enhederne er standardiseret til formålet 
og overføres til det overordnede styrings- og betjeningsanlæg. De 
forskellige bygningsinfrastrukturer er her koblet sammen for at forbedre 
de enkelte processer energimæssigt. Ved at benytte de forprogramme-
rede biblioteker fra Phoenix Contact til at integrere almindelige HVAC 
aplikationer, kan udviklingen af bygningsinfrastrukturen designes enkelt 
og hurtigt. 

Det polske datterselskabs datacenter afkøles med air condition 
afhængig af temperatur og belastning – og det tager højde for den 
optimale effektivitet for kølesystemet, som består af komponenter fra 
koldvandssystemet sammen med tre recirkulationskølere. Køledelene 
såvel som kompressoren til forsyning af produktionsområdet er tilsluttet 
automationsløsningen via BACnet IP. Det gør analyse, reparation og 
vedligeholdelse mere enkelt. På den måde kan man placere en kontrol-
ler, hvor der er brug for den.  

Individuel opsætning af belysning afhængig af 
behov

Belysningen i produktionshallen er ligeledes reguleret efter behov og 
styres automatisk efter en tidsplan. I produktionsområder såvel som i 
kontorerne følger det arbejdstiden og skifteholdenes tidsplan. Der er 
installeret energibesparende LED belysning, som bliver styret via DALI 

De IoT-baserede ILC 2050 BI controllere overfører alt data til 
bygningsstyringssystemet Emalytics
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Køleenhederne såvel som kompressoren, der forsyner produktions-
området, er tilsluttet automationsløsningen for at forenkle analyse, 
problemløsning og vedligeholdelse



modulerne i kontrolleren, der bestemmes ud fra omgivelserne. Samti-
dig er kontorerne også udstyret med Enocean følere  med lyssensorer, 
som sikrer, at der kun er tændt lys de steder, hvor det er nødvendigt. 
Alt dette sikrer, at kun den nødvendige energi bruges. 

Kontrol af belysningen udføres ved hjælp af DALI protokollen og 
Enocean. På den måde kan alle medarbejdere tilpasse lyset til deres 
individuelle behov ved deres arbejdsplads. Opstart af belysningen 
gøres væsentlig lettere ved at anvende ILC 2050 BI-controllerne, fordi 
DALI-lamperne og Enocean knapperne kan konfigureres direkte fra 
arbejdsområdet. Skygge for vinduerne betjenes automatisk baseret på 
vejrudsigten og solens position, men kan også kontrolleres direkte fra 
arbejdspladsen, så medarbejderen altid kan få det bedste arbejdsmiljø. 

I den nye produktionshal er der installeret panel pc’er, hvorfra den 
samlede belysning i produktionsområdet kan kontrolleres direkte og 
information om klimatiske forhold kan findes. Medarbejderne i  
produktionen kan ligesom kollegerne i kontorerne tilpasse belysningen 
til deres respektive behov.

Omfattende sammenkobling mellem de  
individuelle lokationer

Alle kontorer og zoner er udstyret med moderne sensorteknologi. 
Data registreres centralt og de respektive enheder reguleres separat, 
afhængigt af anvendelse, tidspunkt på dagen og betingelser i omgivel-
serne. En sammenkobling af alle bygningsinfrastrukturer tillader  
effektiv drift, som også overholder alle krav. Et godt eksempel på 
dette er closed-loop kontrol af de 14 air condition systemer, som 
hver især har en EEM-MA600 energimåler til registrering af elektriske 
parametre i lavspændingssystemer op til 700 V. Den data, der indsamles 
her, sendes til ledelses- og driftsenheden i selskabets hovedkvarter i 
Blomberg, Tyskland, og integreres her i den energistyring, der dækker 
over alle lokationer. En sammenligning af energiforbruget for Phoenix 

Contacts forskelige ejendomme giver viden og understøtter optime-
ring af energiforbruget på de forskellige lokationer. 

Bygningsstyringen i det polske datterselskab er forbundet til  
bygningsstyringssystemet i Blomberg via en overordnet serverstruktur. 
På den måde kan optimeringer, rettelser og udvidelser foretages fra 
Blomberg eller andre lokationer, som er med i netværket, uden at det 
er nødvendigt, at en uddannet tekniker er til stede.På den måde får 
man udnyttet de tekniske resourcer mest optimalt. 

Overblik
Den integrerede bygningsstyringsløsning fra Phoenix Contact tillader 
styring af bygninger og energi på tværs af lokationer og landegrænser. 
Den høje datagennemsigtighed og enkle drift, som er et resultat af 
standardisering, gør det muligt at sammenkoble bygningsinfrastruk-
turer og egenskaber på en intelligent og bæredygtig måde. Dette 
sørger for det bedste arbejdsmiljø med en økonomisk drift af  
bygninger, hvor medarbejderne føler sig godt tilpas.

Medarbejdere i Blomberg har adgang til styrings- og kontrolanlægget 
for de polske bygninger

Belysningen på arbejdspladsen kan tilpasses til individuelle behov

Klik på billedet og se den flotte video 
på YouTube af de nye bygninger i Polen

Klik på billedet og læs mere 
om produkter og services til  
bygningsteknik

https://www.youtube.com/watch?v=KSrsp0M7WYI
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/solutions/subcategory_pages/building/39f6c6e8-7ff0-4ae5-b70d-102117708f81

