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Säkerhetsintyg BAS2 – Nätverk – Telefonmodem 
 

BAS2 fastighetsautomationssystem är uppbyggt av autonoma DUC:ar (styrsystem) som normalt binds 
samman via en RS485-baserad kommunikationsslinga inom fastigheten. För att serviceföretag och egen 
driftpersonal ska kunna nå anläggningen (styrsystemet) utifrån används ofta telefonmodem som då ansluts 
till en av anläggningens DUC. Alternativt, eller som komplement, kan även anläggningen kopplas till ett 
lokalt TCP/IP-nätverk eller direkt till internet. Att endast ha anläggningen kopplad till ett internt lokalt 
nätverk medför ofta att anläggningen inte går att nå utifrån eftersom många företag och organisationer av 
säkerhetsskäl inte tillåter att noder inom det lokala nätverket kan nås utifrån. 

En enkel, bra och säker lösning på detta problem är att även ha ett telefonmodem kopplat till en DUC i 
systemet. Många företag och organisationer har dock som generell säkerhetspolicy att inte tillåta att 
modem och lokalt nätverk är sammankopplade eller kopplade till samma enhet. När det gäller BAS2 
styrsystem är detta dock inget reellt problem. 

Bastec AB garanterar att det inte finns någon teknisk möjlighet att via ett till BAS2 anslutet telefonmodem 
komma ut på det till BAS2 anslutna lokala TCP/IP-nätverket. Modemanslutningen på BAS2 DUC där 
telefonmodemet ansluts stödjer endast BAS2-protokollet. Detta protokoll stödjer inte TCP/IP och inte heller 
något annat generellt protokoll utan endast specifika telegram för styr/regler-objekten i BAS2. Det är 
omöjligt att använda något annat protokoll. Det är omöjligt att via modemporten överföra data till TCP/IP-
porten. Det är därmed omöjligt att ta sig in på ett lokalt nätverk anslutet till BAS2 via ett till BAS2 anslutet 
telefonmodem. BAS2 utgör en säker brandvägg mellan telefonmodem och lokalt nätverk om 
inkopplingsanvisningarna för BAS2 följs. 

Vi besvarar gärna andra eventuella frågor kring detta. Se kontaktinformation nedan. 
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