
ISAC 
En fælles styringsstrategi 

ISAC (Integrated Standard Automation Concept) er et værktøj til udvikling af komplette styringsapplikationer 
til brug ved industriel køl. Værktøjet er baseret på internationalt anerkendte hardware- og software-
standardplatforme udviklet af Siemens og GE. ISAC-platformen og tilhørende ydelser, så som sup-
port og undervisning, er tilgængelig for alle JCI-branches i Europa. Udviklere af applikationsoriente-
rede styringer i Finland, Norge og Danmark bruger i dag ISAC. Brugerne udgør et aktivt fællesskab 
understøttet af ISAC-udviklingsteamet på ISAC Development JCI SharePoint.  

  

ISAC – Standardiseret bibliotek for kølestyringer 
Et af de centrale elementer i ISAC er 'Siemens Tiaportal PLC library'. Udviklingen af dette bibliotek 
er drevet af ønsker fra markedet i tæt samarbejde med applikationsudviklere i flere JCI-branches. 
Funktionaliteten tillader applikationsudvikleren at designe applikationer med stor abstraktion og flek-
sibilitet, uden han behøver tænke ret meget på møtrikker og bolte. Udvikleren kan fokusere på løs-

ningen og dermed lave et styresystem, der er skræddersyet til kunden og rigt på funktioner, blot ved at anvende 
standardfunktionaliteterne.  

ISAC – Standardiseret SCADA PC software (High-end løsninger) 
ISAC SCADA PC software tilbyder et framework med mange systemfunktioner som fx: Navigering til 
hurtig adgang til billeder, trend, alarmer, sikkerhed, hjælp, rapporter, print og SMS-alarmer. Herud-
over indeholder udviklingsværktøjet et grafisk miljø med tilhørende bibliotek af elementer, som efter-
ligner PLC-funktionen og kan sammensættes med få museklik. Endvidere sikrer tilpassede kontrol-
dialoger sikker og fleksibel interaktion med PLC-programmet. SCADA software runtime-licensen er 

omfattet af en attraktiv global JCI-aftale. 

ISAC – Standardiseret Touch Panel HMI (Low-end løsninger) 
Den unikke ISAC Touch toolbox tilbyder et standard-framework til design af styringsapplikationer. 
Denne HW- og SW-pakke giver stærke og konkurrencedygtige overvågnings- og styreløsninger til 
enten mindre selvstændige applikationer eller i kombination med en SCADA-løsning. Både touch-
panelet og SCADA PC’en er fuldt ud integreret med PLC-standardbiblioteket. ISAC touch-panel hard-
waren er omfattet af en attraktiv global JCI-aftale.  

ISAC – Fjernadgang (ekstra funktion) 

Et ISAC-system kan udvides med WEB-adgang. Dermed kan man få fjernadgang fra PC, laptops og 
tablets til både ISAC SCADA og ISAC Touch. Adgang til begge enheder er beskyttet med password, 
og det samme gælder individuelle kontrolparametre.  

 
ISAC – Demo server 
For at give dig og dine kunder en bedre ide om hvad ISAC er, har vi lavet en demoapplikation, -der viser de fleste 
tilgængelige funktioner i et ISAC-system. Kontakt venligst ISAC Group for at få adgang til serveren. 
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Opnå store besparelser med ISAC 
 

Ved at anvende ISAC til udvikling af styreløsninger, opnår du bedre ydelse og mere sofistikerede løsninger, hvilket 
øger konkurrenceevnen på både omkostninger og kvalitet. Biblioteket er pålideligt og indeholder den samlede viden 
om best practice fra hundredvis af projekter. Hvis du vil integrere ISAC i din kontrolstrategi, skal disse fire mål være 
opfyldt: 

Uddannelse af applikationsteamet  

ISAC Group på SABROE Factory i Danmark står for uddannelse af applikationsteamet. Kurset er gratis (to eller flere 
deltagere), så der vil kun være udgifter til rejse og ophold. Kurset varer en uge og vil give hands-on erfaring med alle 
de værktøjer, der kræves for at fuldende ISAC-projektet. Kurser vil blive afholdt efter efterspørgsel. 

Udviklingserfaring 

Alle softwareværktøjer har en læringskurve. Selvom ISAC-kurven ikke er stejl, viser erfaringen, at applikationsudvik-
lerne skal have en vis fortrolighed med værktøjet, før effektiviteten topper, som illustreret på figuren nedenfor.    

          

 

 

 

 

 

 
 

Oversættelse af platformen   

ISAC understøtter på nuværende tidspunkt: engelsk, polsk, spansk, russisk, finsk, norsk og dansk. Når der opstår 
behov for et nyt sprog, skal oversættelsen være færdig, inden projektrelateret arbejde kan påbegyndes. Når over-
sættelsen er færdig, vil alle fremtidige ISAC-versioner understøtte det nye sprog.  

Uddannelse af salgsteamet  

ISAC-teamet har brugt mere end et årti på at standardisere køleprocesser i samarbejde med mange JCI-selskaber. 
ISAC-standarden er et åbent system, og der er flere måder, hvorpå man kan designe og sælge systemer, som ud-
nytter det fulde potentiale af platformen, hvilket fører til optimal rentabilitet. Figuren nedenfor illustrerer den effekt 
udnyttelsen af ISAC-standardbiblioteket har på den samlede tidsbesparelse.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Udnyttelse af ISAC-standard 

ISAC Group contacts: claus.dyhrestrup@jci.com 

Johnson Controls Denmark 
Chr. X’s Vej 201, 8270 Højbjerg 
Telefon: 8736 7000 

www.johnsoncontrols.dk 
E.mail: cg-eur-dk-koeleteknik@jci.com 

Antal tidligere projekter lavet i ISAC indenfor et år 


