
Markedstrender
• Grønnere bygg
• Smartere bygg
• Bedre bygg
• Mer innovative bygg

Teknologiutvikling – trender i markedet
• Effektiv drift av komplekse bygg
• Enklere og tilpasset betjening
• Åpenhet 
• Mobile plattformer
• Behovsstyrt vedlikehold
• Beslutningsstøtte og analyse
• Smarte algoritmer og maskinlæring

Trender
En bransje i endring!



Grønne bygg har handlet om 
• Miljøvennlig byggeprosess
• Miljøvennlige materialer
• Lavt energibruk gjennom behovsstyring
• Optimal drift 

Fra grønne til smartere bygg
En bransje i endring!

Smarte bygg har større fokus på 
• Automatisering og digitalisering
• God brukeropplevelse 
• Bedre og smartere arealutnyttelse
• Økt informasjonsflyt mellom fag og 

brukergrupper 



AUTOMASJON

IT

INSTRUMEN
TERING

Skifte

AUTOMASJON

IT
CLOUD

BIG DATA
DIGITALISERING
MASKINLÆRING

INSTRUMEN
TERING

BAS og IT
Integrasjon og samarbeid



Norsk IoT innovasjon
Integrasjon eller separate systemer



• Overvåkning av …
• Inneklima (temp, fukt)
• Luftkvalitet (CO2, radon, VOC)
• Energi (effektforbruk på EL-kurser)
• Metere (EL, vann, varme)

• Effektregulering (via Cloud/SD-anlegg)
• FDV (tilstedeværelse, vannlekkasjer, lys, t, 

bevegelse, etc.) 
• Styring ved bruk av aktuatorer (releer, 

ventiler, spjeld, 4-20mA, 0-10V)
• Stedsbasert informasjon (beacons)

MergeRF® –Trådløs IoT infrastruktur for store bygg
Bruksområder innen eksisterende bygg:

Egnet for store bygg som skal rehabiliteres og der 
ny sensorikk skal tilkobles eksisterende systemer.

Norsk IoT innovasjon
Integrasjon eller separate systemer



Norsk IoT innovasjon
Integrasjon eller separate systemer



www.byggrehabgruppen.no

Godt nok med enkeltstående skyløsninger?
Fremtidens styresystem gjennom digitalisering



Fremtidens styresystem for bygg 
gjennom digitalisering 

SD-anlegg, SCADA, HMI

Logikk, US, DDC
Givere, startutstyr, pumper, 
ventiler etc

Sky
Neste generasjon



GK  Cloud Big Data Skytjenester

Piscada BAS IPC
IPC/Server til 
Lindinspect Lindinspect

IPC/Server til 
Niagara Niagara EOS 

GK eSight

Hawk Eagle Hawk Eagle IO moduler NCE KNX/IP LYNX 
romkontroll

Målere Frekvens omformere Ventiler Sensorer Ventiler  - luft KNX Monnit

API

API

BACnet IP Modbus IP BACnet IP Modbus IP BACnet IP Modbus IP

BACnet MSTP Modbus RTU LonWorks M-bus DALI KNX AI og DI AU og DU

IoT JA…, men på hvilket nivå?
Systemtopologi



Google, amazon, MS Azure
Realtime streaming

Kryptert kommunikasjon

Ingen porter i brannmuren må 
åpnes for inngående trafikk

Slipper VPN tilkoblinger

Lokal node – Registrerer seg 
automatisk i GK Cloud

Betjening via Cloud

Forenklet bygningsdrift
Naturlig betjening fra mobil og pad



 Ingen behov for lokalt SMS modem eller e-postserver
 Muligheter for push alarmer  

Alarmering tilpasset din driftsorganisasjon 
E-post, SMS og push



 Teknologisk åpenhet
 GK Cloud-løsningen er kompatibel 

med Google Cloud, Microsoft Azure, 
og Amazon AWS
 Ingen begrensning på lagring eller 

datakraft
 Data lagres i Apache Cassandra, 

designet for store datamengder 

Big data
Ivaretakelse og utnyttelse av data



 Sikker, kryptert TLS kommunikasjon 
(2048-bit nøkkel)
 Kun godkjente installasjoner kan 

kommunisere med skyen
 2-trinns autentisering, brukernavn, 

passord og tilsendt SMS-kode (snart 
tilgjengelig)
 Alle endringer logges og signeres 

digitalt
 Cloud-løsningen benyttes også av 

andre i andre industrier hvor sikkerhet 
og pålitelighet er avgjørende faktor  

Sikkerhet 
Datasikkerhet





Takk for oppmerksomheten 
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