
Med Intergraph® G/Varme kan I projektere, dokumentere 
og vedligeholde jeres varmeforsyningsnet i et 
brugervenligt og åbent system. Identificér lækager via 
alarmnet, få indblik med avancerede netværksanalyser og 
foretag benchmark-værdiansættelse.

Få overblik over komponenter
Dyk ned i netværkets komponenter med intelligente  
detailtegner til objekter. F.eks. kan en vekslerstation 
i kortet suppleres med en detailtegning, hvor alle 
stationens komponenter er tegnet ind. 

Detailtegningerne er fuldt ud intelligente og forbundne. 
Ved at klikke på komponenterne kan man hente de 
tilhørende egenskabsdata i databasen. 

Analyse og lækageidentifikation
Få nyt indblik i varmenettet med avancerede netværks-
analyser og planlæg forebyggende vedligehold, 
benchmark-værdiansættelser mv.

Lokaliser hurtigt og effektivt lækager på kortet med  
G/Varmes intelligente systemer til alarmnet.

Sammenhængende net
Netværkets indbyrdes sammenhæng lagres i databasen, 
så  det er muligt at udføre netværksanalyser, der 
visualiseres i kortet og rapporteres i f.eks. et regneark. 

Komponenterne i detailvinduerne indgår ligeledes i de 
topologiske sammenhænge, så analyserne også omfatter 
dem og anvendes til at danne lukkelister.

Homogent økosystem
Med G/Varme er det nemt for medarbejdere i multiforsy-
ninger at arbejde på tværs af forsyningsarter, da G/Varme 

Intergraph® G/varme - fjernvarmeforsyning 
Effektiv fjernvarme-ledningsregistrering efter danske standarder

Alarmnet kan digitaliseres 1:1 eller vises skematisk baseret på 
rørkatalog information om Alarmnet er aktivt som i det viste eksempel.

Produktblad

er baseret på Hexagons GIS-platform til multiforsyninger, 
Intergraph G/Technology®. G/Technology er bredt 
anvendt på det danske forsyningsmarked inden for vand, 
afløb, fjernvarme, gas, fiber og telekommunikation. 

G/Varme-modellen er modelleret efter de samme 
principper som DANVAs DANDAS- og DANVAND-
datamodeller.  
G/Varme er udviklet i samarbejde med Aarhus Kommune 
og inkluderer bl.a. erfaringer og forretningsregler fra 
forrige generation af GIS-varmesystemer. 

Integrationer
G/Varme er en del af en større suite af 
forsyningsorienterede produkter og integrerer derfor 
sømløst til flere af Hexagons andre produkter som 
webGIS, driftforstyrrelsesmodul, automatisk LER-
udlevering mv., men også til tredjepartsprodukter som fx 
Termis.



RELATEREDE PRODUKTER

• Intergraph G/Technology®

• Intergraph G/Technology® Plus

• Intergraph® ForsyningsPortal

• Intergraph® G/LER Plot

• Intergraph® Driftsforstyrrelser

• Intergraph® Field Inspector
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Hexagon er en førende global leverandør af sensorer, software og autonome løsninger. Vi beskæftiger os med rumlige data, for at drive forbedringer i 
kvalitet og produktivitet på tværs af industrielle løsninger indenfor produktion, infrastruktur, sikkerhed og mobilitet. Vores teknologier former by- og 
produktionsmæssige systemer, så de i stigende grad bliver forbundet og selvstyrende - for at sikre en bæredygtig fremtid. 

Hexagons Safety & Infrastructure division udvikler GIS-løsninger, der henvender sig til stat, kommuner og forsyningsvirksomheder samt 
disponeringsløsninger til opgave- og ressourcestyring i beredskaber.
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Med G/Varme kan bygværker og vekslerstationer dokumenteres med intelligente detailtegninger, der kan traces igennem under hensyntagen til 
ventilstilling. Med Feature Explorer kan alle egenskabsdata ses og editeres, og brugeren kan browse igennem sammenhængen i nettet.

Intergraph G/varme-SUITEN
• Datamodel, der bygger på principperne for DANVAs  

DANDAS- og DANVAND-datamodeller

• Understøtter centerlinje og separat geografisk  
registrering af frem- og returrør samt alarmnet

• Udarbejdelse af projekter/alternative 
ændringsforslag (versionering/lange transaktioner)

• Kort/styklister til entreprenører for etablering af  
nye anlæg

• Forebyggende vedligehold (hvilke ventilbrønde skal 
inspiceres/udskiftes)

• Komponentsøgning, temakort, rapporter og 
netværksanalyser

Mulighed for (ved tilkøb af moduler/konfiguration):

• Integration til Termis

• Integration til andre systemer som regnskabssystem, 
kundedatabase, SCADA, lagerstyring m.fl.

Relaterede produkter
• Intergraph G/Technology®

• Intergraph G/Technology® Plus

• Intergraph® ForsyningsPortal

• Intergraph® G/LER Plot

• Intergraph® Driftsforstyrrelser

• Intergraph® Field Inspector
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