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1 Innledning 

IWMAC AS gjør oppmerksom på at denne tjenesten kun er et ekstra hjelpemiddel.  

IWMAC AS står følgelig ikke ansvarlig for påfølgende skader som oppstår ved kundens anlegg som 
følge av alarmmeldinger som ikke når frem til kunden, uansett årsak. 

1.1 Hvordan komme i gang 

1.1.1 Systemkrav 

Det kreves nyeste versjon av Chrome, Firefox, Safari, Edge. Internet Explorer 9.0 eller nyere versjon. 

1.1.2 Bruk av IWMAC PC 

IWMAC PC er optimalisert og konfigurert til sitt formål for styring, logging og alarmhåndtering opp mot bruker. 
IWMAC AS kan ikke garantere for programvarens funksjonalitet dersom innstillinger endres eller PC brukes til 
annet formål.  

1.2 Brukermanualen 

Denne brukermanualen er en rask innføring i hvordan IWMAC brukes. Systemets forskjellige deler er 
forklart enkelt med tekst og ved bruk av bilder. 

Bildene benyttet i denne dokumentasjonen kan avvike fra det du vil se på ditt eget system. Dette 
skyldes hovedsakelig oppdateringer og forbedring av systemet, samt flere versjoner av programmet 
avhengig av bruksområdet.  

Synspunkter, mangler eller forslag til forbedringer av brukermanualen eller IWMAC generelt. 

Ta kontakt med oss på Support. 

1.3 Kontaktinformasjon 

Telefonnummer 
Sentralbord og support +47 98 25 00 07 

Support    valg 1 
Faktura og Administrasjon valg 2 
Salg    valg 3 
 

Kvittering av alarmer   +47 73 95 17 90 
Overta vakt    +47 73 95 17 91 
SMS-meldingsnummer   +47 93 08 68 10 

Internett og e-post 
IWMAC hjemmeside   http://www.iwmac.no   
IWMAC Supportsider   https://iwmac.zendesk.com/hc/no 

Support  på e-post   ioc@iwmac.no 
Salg på e-post    salg@iwmac.no  

Post- og besøksadresse 
IWMAC AS 
Leirfossveien 27 
N-7038 Trondheim 

http://www.iwmac.no/
http://www.iwmac.no/
https://iwmac.zendesk.com/hc/no
mailto:ioc@iwmac.no
mailto:salg@iwmac.no
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2 Pålogging på IWMAC 

• Start din webleser og skriv inn adressen: http://www.iwmac.net/login/?destination=operation-
center#/login 

• Skriv inn ditt brukernavn og passord, som du har fått tilsendt på e-post eller SMS 

• Trykk Logg inn 

 

Du er nå innlogget på IWMAC Operation Center og din brukerside. Her vises de anlegg som du har 
adgang til.  

• Trykk så på anlegget du vil ha mer informasjon om eller vil logge på. 

  

Figur 1 - Påloggingsside 

Figur 2 - Hovedside 

http://www.iwmac.no/
http://www.iwmac.net/login/?destination=operation-center#/login
http://www.iwmac.net/login/?destination=operation-center#/login
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Da vil du få opp dette bilde 

 

Figur 3 - Anleggside 

2.1 Logg inn visning og service 

2.1.1 Visningsmodus 

Har du ikke servicerettigheter vil du ved valg av innstillinger i IWMAC kun få lesetilgang til alle 
parameter og innstillinger på anlegget. Du vil ikke kunne se den store forskjeller mellom service og 
visnings tilgang, men du vil merke at du ikke kan gjøre noen endringer på regulatorer, IK-MAT eller 
alarmblokkeringer på parameternivå. 

2.1.2 Servicemodus 

Har du servicerettigheter for anlegget vil du se en Vis i servicemodus knapp. Ved å trykke på denne 
knappen vil du få tilgang til å utføre endringer på anlegget 

  

http://www.iwmac.no/
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2.2 Påloggingsprosedyre for service 

• Har du servicetilgang kan du trykke på knappen Vis i servicemodus som vist på figur 3 på forrige 
side. Du vil nå komme inn i påloggingsprosedyren, trykk koble opp mot anlegg, ring så nr. under 
bildet. 

 

Figur 4 - Påloggingsprosedyre 

• Ring automatisk telefonsvarer på +47 73 95 17 94 for å identifisere deg. 
(Identifisering kan bare skje fra det mobilnummeret du er registrert med) 

• En stemme vil nå bekrefte med: Kode mottatt 

• Alternativt kan du trykke på knappen Request SMS Code. 

• Du vil nå motta et passord på mobilen som er registrert på brukeren din. 
Skriv inn mottatt passord i boksen som er merket SMS code 

• Servicevinduet vil nå laste og du er tilkoblet direkte på anlegget. Her har du mulighet for å gjøre 
alle endringer og innstillinger.  

2.3 Hvordan forandre parameter i enheter/regulatorer 

• Logg deg inn for Service i IWMAC Operation Center. 

• Trykk på Innstillinger. 

• Velg regulator og parametergruppe. 

• Trykk på verdien du vil endre (verdier som lar seg endre, finner du i kolonnen Innstillinger) 

• Skriv inn ny verdi. 

http://www.iwmac.no/
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• Trykk Sett verdi. 

• Ny verdi er nå satt for enheten 

NB! Vær oppmerksom på at oppsettet for hver enhet (regulator, logger eller styringsenhet) er 
forskjellig fra leverandør til leverandør, og vil derfor variere ut i fra hvilket utstyr du har montert på ditt 
anlegg. 

IWMAC Supermarked presenterer i de fleste tilfeller akkurat de samme parameterne som du har 
fysisk tilgang til, med noen få unntak. Det er ikke IWMAC som avgjør hvilken parameter eller grupper 
som skal vises.  

 

 

Figur 5 - Innstillinger 

 

1. Innstillinger 

2. Valg av 
enhet  

3. Trykk på ønsket 
parameter for å 
endre verdi 

http://www.iwmac.no/
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3 Beskrivelse av funksjonene i IWMAC 

Dette kapitlet vil gi en kort beskrivelse og forklaring av de funksjoner og underfunksjoner som finnes i 
IWMAC Operation Center. 

3.1 IWMAC 

De forskjellige sidene i IWMAC Operation Center inneholder de samme elementene som vist i figur 5. 
Under finnes en beskrivelse av disse. 

3.1.1 Hovedfunksjoner 

De mest benyttede hovedfunksjonene er plassert som egne knapper under menylinjen. Ved å trykke 
på en av hovedfunksjonene kommer du til den mest benyttede underfunksjonen 

3.1.2 Underfunksjoner 

For hver hovedfunksjon finnes flere underfunksjoner. Disse er plassert i en egen kolonne til venstre på 
siden. 

3.1.3 Siste alarm 

Her vises informasjon om den siste aktive alarmen som har gått for ditt anlegg. Har du har tilgang til 
flere anlegg vil siste aktive alarm fra ett av de andre anleggene vises her.  

3.2 Hovedside 

3.2.1 Pålogging og status 

Etter pålogging kommer du til Hovedsiden hvor underfunksjonen pålogging og status vises, se Figur 
6. Her vises hvilke anlegg du har tilgang til og nåværende status for disse. Har det gått en alarm på ett 
av anleggene vil dette bli markert med en rød firkant og antall alarmer. 

 

Figur 6 - Hovedside, pålogging og status 

Status - 
Alarm 

Viser hvilke enheter 
som har 
kommunikasjonsfeil på 
anlegget 

Viser om det er 
noen enheter som 
er blokkert på 
anlegget 

Viser om 
anlegget 
har kontakt 
med 
IWMAC 

http://www.iwmac.no/
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3.3 Alarmsentral 

Ved å trykke på hovedfunksjonen alarmsentral kommer alarmliste opp som en aktiv side. 

3.3.1 Alarmhistorikk 

Alarmlisten viser en oversikt over alle alarmer, både ukvitterte og kvitterte og hvilke prioriteter disse har. I tillegg 
vises annen informasjon som blant annet anleggsnavn, feilmeldingen, tidspunkt, hvem som har mottatt alarmen, 
kvittering, osv. 

 

Figur 7 - Alarmsentral, alarmliste 

3.3.2 Kvittering av alarm 

Alarmer for dine anlegg som ennå ikke er kvittert, kan du kvittere enkeltvis ved å trykke på knappen kvitter. Du kan 
også kvittere for alle alarmer ved alle dine anlegg. 

  

http://www.iwmac.no/
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3.3.3 Vakt- og alarminnstillinger 

Figur 8 viser en oversikt over dine anlegg og hvilke alarmtyper som er aktive for valgt anlegg. 

 

Figur 8 - Alarm- og utsendingsinnstillinger 

Figur 8 viser hvem som tilhører vakttjenesten. Ved å velge et anlegg får du se hvem som står på 
vaktlisten, samt hvem som har vakt for anlegget. Dette er markert med ett blått felt i kolonnen for vakt.  

Under Handlinger kan du overta vakten for en annen person. Dette krever at du har rettigheter til å 
gjøre dette. Se ellers kapittel 4.3 for mer informasjon om vaktordningen. 

3.3.4 Kopi av alarmmeldinger 

Har du ikke vakt, men likevel ønsker en kopi av alarmer fra anlegget kan du sette opp kopi av alarmmeldinger.  

1. Velg det anlegget du ønsker alarmkopier fra, ved å trykke på anlegget i anleggslista.  
2. Velge hvilke alarmer du ønsker kopier av. Dette gjøres i kopi av alarmmeldinger.  
3. Når du er ferdig trykker du på lagre innstillingene.  

3.3.5 Anleggsinnstillinger 

Anleggsinnstillinger viser hvilke alarmer og alarmnivåer som skal sendes, samt hvordan disse skal 
sendes. Hvis du ønsker å blokkere alle alarmer fra ett av de anlegg du har tilgang til, gjøres dette med 
knappen blokker alle alarmer som du finner på siden for Alarmutsending.  Merk at ved blokkering 
logges tidspunkt, navn og mobilnr. 

3.3.6 Opphev blokkering 

Er alle alarmer for systemet allerede blokkert vil dette vises som et rødt felt i alarmutsending kolonnen. Trykk på 
knappen som nå heter Opphev blokkering for å fjerne blokkeringen. 

 IWMAC kan ikke ta ansvar for blokkeringer eller utføre blokkeringer for ditt anlegg 

3.3.7 Blokkering av enheter og parametere 

Hvis du f.eks. skulle være plaget med enheter som gir alarm, som du ikke ønsker varsling fra i en gitt periode kan 
denne blokkeres.   

Dette gjøres ved å logge inn på service eller ved IWMAC PC på anlegget. Alt du trenger å vite er navn eller adresse 
på enheten. Dette finner du som oftest i oversiktsbildene.  

Viser hvilket 
tilgangsnivå 
brukeren 
har 

Utsendings-
informasjon 

Viser 
vakthavend
e 

Viser hvem som mottar kopier 
av alarmen på anlegget 

 

Overta 
vaktansvar 

Sette opp 
alarmkopi 
vaktansvart 

Blokkere 
anlegget 

http://www.iwmac.no/


 

www.iwmac.no Side 12 Juni 2020 

Velg Innstillinger, da får du valget som heter Alarmblokkering, se figur 9. 

Trykk på teksten endre for å blokkere hele enheten (du mottar ingen alarmer fra den enheten men fra alle andre). 

 

Figur 9 - Blokkering av enheter og parameter 

 

Figur 10 - Endre alarmer og prioritet 

Regulatorstyrt verdi er 
alarminnstillingene du finner i 
regulatoren, da er det dem som 
gjelder. Men blokkerer du her 
eller endrer prioriteten, så 
overstyrer dette regulatoren.  

 

http://www.iwmac.no/
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4 Alarmfunksjoner 

4.1 Alarmutsendelse 

Alarmer fra anlegget sendes ut til vaktansvarlige i form av SMS melding til mobiltelefoner. Kopi av 
alarmer kan sendes i form av SMS og e-post. NB! Innholdet i alarmmeldingene kan kun settes opp og 
tilpasses på det lokale anlegget. 

4.2 Kvittering av alarmer 

Kvittering av alarm kan gjøres på 3 forskjellige måter. 

1. Kvittering av alarm på Internett. 

2. Kvittering av alarm via SMS (tekstmelding) (Se kapittel 4.5.1). 

3. Kvittering av alarm ved å ringe en automatisk telefonsvarer: 

• Du kan kun gjøre dette fra det telefonnummer som er registrert på deg. 

• Dette gjøres ved å ringe telefon: +47 73 95 17 90 

• Du vil høre en stemme som sier: kvittering er mottatt. IWMAC Operation Center registrer 
hvem som ringer og kvitterer alle alarmene på alle anleggene som du har ansvaret for.  

• Du mottar en SMS som bekreftelse. 

 

4.3 Vaktordning og vaktovertakelse 

Det kan settes opp en liste med personer som skal inngå i en vaktordningstjeneste for et anlegg. 
Det er disse personene som vil inngå i vaktordningen for anlegget og motta alarmer når de er 
vakthavende.   

Overtakelse av vakt kan skje på følgende måte:  

1. Via Internet og IWMAC Operation Center. Se kapittel 3.3.2. 
2. Ved hjelp av SMS (tekstmelding). Se kapittel 4.5.2. 
3. Ved å ringe en automatisk telefonsvarer: 

• Du kan kun gjøre dette fra det telefonnummer som er registrert på deg. 

• Dette gjøres ved å ringe telefon: +47 73 95 17 91 

• Du vil høre en stemme som sier: vakta er overtatt. IWMAC Operation Center registrer hvem som 
ringer og setter deg på vakt for alle anleggene som du har ansvaret for.  

• Du mottar en SMS som bekreftelse. 

 

4.4 SMS-meldingstjeneste 

Meldingstjenesten til IWMAC Operation Center har som hovedformål å informere brukere om kritiske 
hendelser som oppstår ved anlegget. I tillegg kan tjenesten benyttes i forbindelse med vaktordningen. 

SMS meldingstjenesten er delt opp i følgende deler: 

http://www.iwmac.no/
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4.4.1 SMS Alarm 

Når det utløses en alarm, vil en sms-melding sendes til vakthavende. Personen som har ansvar for 
anlegget kan via denne tjenesten kvittere for alarmen. Se kapittel 4.5.1 for Kvittering og blokkering av 
alarmer 

4.4.2 Vaktordning 

Overtakelse av en vakt kan gjøres ved denne tjenesten. Se kapittel 4.5.2 for SMS kodeord. 

4.4.3 Generell informasjon 

Informasjon om et anlegg returneres som SMS melding ved bruk av denne tjenesten. Se kapittel 4.5.3 
for SMS kodeord 

Alle meldinger sendes til samme telefonnummer: +47 930 86 810 IWMAC Operation Center 
automatiske SMS sentral. 

4.4.4 Meldinger og eksempler 

Tre eksempler på bruk av SMS meldinger: 
 

IOC ACK 1111  Kvitterer alle alarmer ved anleggs nummer 1111 

IOC DUTY 1111  Overtar vakta ved anleggs nummer 1111  

IOC HELP  Sender deg en SMS melding med en komplett funksjonsliste. 

 
SMS må skrives nøyaktig slik det vises, husk mellomrom.  

Anleggsnummeret ditt finner du merket på PC`en eller på ditt oversiktsbilde. 

4.5 SMS-meldinger og beskrivelser 

4.5.1 Kvittering av alarm 

Tekstmelding Beskrivelse 

IOC ACK  Kvitterer alle alarmer som du har tilgang til. 

IOC  ACK ALL Kvitterer alle alarmer som du har tilgang til. 

IOC ACK (ditt anleggsnummer) Kvitterer alle alarmer for spesifisert anlegg. 

4.5.2 Blokkering av alarm 

Tekstmelding Beskrivelse 

IOC BLOCK  Blokkerer alle alarmer for alle anlegg du har tilgang til. 

IOC BLOCK (ditt anleggsnummer) Blokkerer alle alarmer for spesifisert anlegg. 

4.5.3 Aktivering av alarm 

Tekstmelding Beskrivelse 

IOC ACTIVATE  Aktiverer alle alarmer for alle anlegg du har tilgang til. 

IOC ACTIVATE (ditt anleggsnummer) Aktiverer alle alarmer for spesifisert anlegg. 

http://www.iwmac.no/
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4.5.4 Vaktovertakelse 

Tekstmelding Beskrivelse 

IOC DUTY  Overta vakt for alle anlegg du har tilgang til. 

IOC DUTY (ditt anleggsnummer) Overta vakt for spesifisert anlegg. 

4.5.5 Generell informasjon 

Tekstmelding Beskrivelse 

IOC INFO (ditt anleggsnummer) Returnerer navn, adresse, telefonnummer for spesifisert anlegg 

 

IWMAC AS anbefaler at kvittering for alle alarmer blir utført. Dette er til fordel for deg som bruker, på 
denne måten har du en logg over alarmer, samt det viser at vaktansvarlig har mottatt alarmen. Det er 
da opp til vaktansvarlig å avgjøre hvilket tiltak som bør gjøres. Dette vil reduseres risiko for at alarmer 

blir oversett og verdier går tapt. 

 

http://www.iwmac.no/
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5 IWMAC 

Etter hovedpåloggingen til IWMAC Operation Center kan du logge deg videre inn i på ditt anlegg, 

Trykk på Logg inn knappen vist i Figur 2 – Hovedside  

Har du servicerettigheter på anlegget vil Service knappen vises. Servicepersonell skal bruke denne 
påloggingen for å få tilgang til systemet og mulighet til å endre settpunkt o.l. 

Se kapittel 2.1 for hvordan servicefunksjonene skal benyttes. 

5.1 Statusbildet 

Statusbildet viser status over aktive alarmer, alarmer siste periode, driftsstatus på enhetene, 
kommunikasjon mot IWMAC Operation Center og IK-Mat avvik på anlegget. 

 

Figur 11 - Status på anlegget 

http://www.iwmac.no/
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5.2 Oversiktsbildet 

 

Figur 12  - Oversiktsbildet 

 

 

5.3 Graf og trending 

5.3.1 Graf 

Fra” Legg til” -knappen, kan du legge til regulator, logge- eller styringsenhet du vil vise i graf (Historikk)  

Her kan du se på tidsperioder helt fra anleggets oppstart og fram til dagens dato. Eventuelt selv sette 
ønsket start og stopp dato for visningen. Hver regulator, logge- eller styringsenhet har flere forskjellige 
parametere som kan vises i grafvinduet.  

Hvordan hente grafer (for å vise historikk eldre enn 48 timer): 

1. Velg enhet og parameter tilhørende denne enheten. 

2. Velg ønsket tidshorisont for grafen. 

3. Grafen vil oppdateres automatisk etter kort tid. 

http://www.iwmac.no/
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Figur 13 - Graf 

  

http://www.iwmac.no/
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5.3.2 Trend 

Trend brukes for å hurtig hente ut data fra regulator, logge- eller styringsmoduler. Kan med fordel 
brukes av servicepersonell til å stille inn sitt anlegg, eventuelt følge med endringer som skjer under 
avriming o.l. 

Under trend får du verdiene oppdatert sekund for sekund. Kan med fordel brukes ved feilsøking på 
utstyr med kommunikasjonsfeil eller andre lignende feil. Trenden prioriterer den parameteren du 
velger framfor alle andre parameter i systemet, på denne måten får du hurtigere svar på endringer 
som skjer. 

 

Figur 14 - Trend 

http://www.iwmac.no/
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6 Alarm 

 

Figur 15 – Alarmer 

6.1 Aktive alarmer 

Er du pålogget Visning ser du de alarmene som var aktiv i det anlegget sendte data til IWMAC server 
sist. Ved ”Service” ser du aktive i nåtid. Aktive alarmer på visning og service kan avvike fra hverandre. 

6.2 Alarmhistorikk 

Her kan du se historikken for alle A, B og C alarmer som er gått ved ditt anlegg siden oppstart.  

Her vises også avgående alarmer som viser verdien ”0” i kolonnen ”status”.  Pågående alarmer vil 
vise verdien ”1”. 

6.3 Alarmstatistikk 

Viser statistikk over alarmer over en valgt periode. 

Ringende alarmbjelle = 
A-alarm (Kritisk alarm) 

 

Vis aktive, 
historikk eller 
statistikk 

 

Velg periode 

 

Filtrer på 
alarmtyper 

r 
Søk på alarmer 

r 

Eksporter 
data 

r 
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7 Rapporter (IK-MAT / HACCP) 

Automatisk rapportgenerering finnes som en hovedfunksjon i IWMAC 

 

For å hente ut rapport:  

• Bla deg til ønsket mnd. og velg deretter dag. 

• Hvis datamaskinen du benytter er tilkoblet en skriver kan du trykke på Skriv ut Rapport 
symbolet til venstre i undermenyen.  

• For daglig eller ukentlig utskrift av IK-MAT rapporter, kontakt IWMAC Support for hjelp 
under oppsett eller se kapittel: 7.1 

 

 

Figur 16 - Rapport 

7.1 Automatisk utskrift av IK-MAT-rapporter 

Automatisk utskrift av IKMAT rapporter er kun mulig fra IWMAC PC som er plassert på anlegget. Du 
behøver da en skriver installert på IWMAC PC-en (kablet eller nettverk). Windows hjelp guider deg 
gjennom installasjon av skriver om du er usikker på hvordan dette gjøres. Når det er utført følger du 
følgende prosedyre for å aktivere utskriften: 

Rapporte
r 

 
Velg dag 

 

Velg periode og skriv ut hele periode 

 

Skriv ut 
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Figur 17 - Konfigurer oppsett av utskrift  

 

7.2 IK-MAT-oppsett 

Avviksregistrering er som standard satt opp på ditt anlegg, endringer og oppsett for dette finner du 
under Rapporter 

Og IK-Mat oppsett. Disse innstillingene kan kun endres fra service sidene. Se bildet under. 

Figur 18 - Konfigurer oppsett av utskrift 
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Figur 19 - IK-mat-rapport oppsett 

7.3 Opprette IK-Mat-avviksrapport 

Avvik genereres så snart du du har et produkt som havner utenfor grenseverdiene i en gitt periode.  
De grenseverdiene du finner i ditt system i dag er satt opp ut i fra Mattilsynets grenseverdier. 

Når en vare har vært for varm eller for kald i en gitt periode genereres det et IKMAT avvik. Avviket 
finner du igjen under knappen Rapporter og IK-MAT avvik. Se bildet under. 

 

 

Figur 20 - Opprette IK-Mat-avviksrapport 
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Her finner du alle avvik som er registrert i ditt system, i kolonnen Rapporter ser du om det har blitt 
opprettet rapport på ditt avvik. Er rapporten allerede opprettet vil du kunne trykke deg inn på denne for 
å se og eventuelt skrive ut denne. 

 

For å opprette et avvik som nylig har blitt registrert så huker du av for avviket i kollonnen helt til 
venstre for så å velge Legg til. Har flere avvik blitt generert samtidig grunnet en og samme feil kan du 
helt enkelt huke av alle du ønsker å opprette samme type rapport på for så å velge Legg til. 
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8 Avrimingsprosedyre (Gjelder Danfoss sentral avriming) 

Dette er ment kun som et eksempel på hvordan det kan utføres, du må selv avgjøre hvordan du vil 
starte en avriming på ditt kjøle/ fryse-anlegg. Denne måten trenger ikke nødvendigvis være den beste 

måten for ditt anlegg. Søk råd med din utstyrsleverandør/servicefirma for den beste løsningen for 
avriming av ditt anlegg. 

 

På anlegg med Danfoss automatikk finner du fliken AKA Defrost. Denne funksjonen er bare 
tilgjengelig på IWMAC PC eller via service.  

 

 

Figur 21 - AKA Danfoss 

8.1 Sentral avriming 

For sentral avriming, gjør følgende:    

      1. Velg linjen hvor det står Hovedgateway. 

      2. Trykk Koble til (IWMAC henter opp data fra Danfoss Gateway hvor overstyringsskjema ligger 
lagret) 

      3. Når vinduet ”Kobler til” er lukket kan du klikke på fliken kalt” Overstyring”  

 

8.1.1 Opprette avrimingsskjema 

Ligger det ingen linjer under Type, betyr det at det ikke er satt opp overstyringsskjema styrt av 
Danfoss Gateway 

For å endre et eksisterende skjema husk alltid å merke det du vil endre.  Trykk deretter stopp.  

Du får ikke lagret endringer om du ikke stopper driften av skjemaet. Start skjemaet etter at du er ferdig 
med å gjøre endringer.  

Avrimingen kjører ikke så lenge skjemaet er stoppet. Se også etter error-meldinger i skjemaene, disse 
hindrer at hele avrimingsskjemaet starter. Problemet løses som oftest med å fjerne og legge til 
regulatorene igjen. Om ikke dette løser problemet kontakt IWMAC Support. Error meldinger kommer 
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ofte etter bytte av regulatorer p.g.a. avrimingsskjemaet må også oppdateres med den nye 
regulatortypen. 

 

Figur 22 - Opprette avrimingsskjema 

Velg «Legg till» for å opprette ett nytt overstyringsskjema 

 

Figur 23 - Legg til avrimingsskjema 

 

I dette tilfellet velger du Sentral avriming. 

 

Årlig kalender kan brukes til f.eks.: åpne og lukke gardiner på kjøle og frysedisker/skap, slå av og på lys o.l. 

 

 

 

8.1.2 Valg av regulator og parameter 

For at regulatoren skal forstå at den skal gå i avriming trenger du å velge en avrimingsparameter. 

Det er ikke alle typer regulatorer som har støtte for dette, kontakt din leverandør for mer informasjon 
om dette. IWMAC sitter ikke på denne informasjon. 

For å unngå to avriminger rett etter hverandre, bør du også sjekke hva regulatorene er innstilt på. I 
mange tilfeller er det en innstilling for avrimingsintervall. Denne bør settes 1 time lenger enn lengste 
intervall i avrimingsskjemaet. Dette vil være Backup om avrimingsskjemaet stopper opp. Da vil 
innstillingene på regulatorene overstyre, samt kjøre avriming 1 time etter skjemaet skulle ha startet.  
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Her viser vi et tilfelle ved bruk av Danfoss regulator og parameteren: Def. Start. 

 

Figur 24 - Valg av parameter 1 

8.1.3 Valg av parameter og oppsett av tidspunkt 

 

Figur 25 - Valg av parameter 2 

Skriv inn ønsket navn til skjemaet 

 

Velg endre for å legge til regulatorer 

 

For å starte avrimingsskjemaet 
manuelt for øyeblikkelig avriming 

 

Velg regulatorversjon/typen og start 
parameter 

 

Klikk for å velge 
regulatorer du 

ønsker avriming på 
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Figur 26 - Avrimingsplan 

 

NB! Det er ikke mulig å la f.eks. Kjøreplan 1 stå ledig mens to og/eller 3 er i bruk, start med Kjøreplan 
1 først, la heller Kjøreplan 3 være ledig. 2 kan f.eks. brukes til egne tidspunkter for helgene. Trykk OK 
og lagre endringene. Husk å starte avrimingsskjemaet etter du er ferdig med å opprette/endre skjema. 
Da skal avrimingen starte på de tidspunktene du har satt. 

8.2 Koordinert avriming 

NB! Dette er ment kun som et eksempel på hvordan det kan utføres, du må selv avgjøre hvordan du 
vil starte en avriming på ditt kjøle og fryse anlegg. Denne måten trenger ikke nødvendigvis være den 
beste måten for ditt anlegg. Søk råd med din utstyrsleverandør/servicefirma for den beste løsningen 
for avriming av ditt anlegg. 

For å sette opp synkronisert avriming trenger du regulator(er) som støtter dette.  

Følgende 3 parameter må brukes ved Danfoss regulatorer: 

Def. Start, HoldAfterDef og Def.reley. 

Vi skal starte nøyaktig slik vi gjorde på sentral avriming, helt fram til og med kapittel 8.1.3 

 

Her kan du sette opp 1-3 tidsplaner, på 
høyresiden velger man hvilken tidsplan 
som kjærer på de forskjellige dagene. 
Kjøreplan 1 er den som blir sjekket først, 
står denne tom vil ikke planleggeren være 
i drift 
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8.2.1 Valg av koordinert avriming 

 

Figur 27 - Koordinert avriming 

8.2.2 Valg av avbrudd- og reléparameter 

 

Figur 28 - Valg av parameter for koordinering 

  

8.2.3 Valg av parameter for koordinert avriming 

 

Figur 29 - Klar til koordinert avriming 

  

Når vi har utført frem til kap. 8.1.3 kan vi 
merke av for koordinert avriming 
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I figuren over vises det hvordan avsluttende bilde ser ut, om alt er gjort riktig. Trykk OK og lagre 
endringene.  

Husk å sette tidspunktene for avrimingen og i tillegg sjekke intervall innstillingene på hver enkelt 
regulator, denne må settes høyere en lengste periode i avrimingsskjemaet eventuelt kan den settes til 
0 for ingen intervall. Sjekk dette opp med brukermanual- eller leverandør av utstyret. Avslutt med å 
koble fra Hovedgatewayen. 

8.3 Kalenderoppsett 

Velg Vis tidsskjema i kolonnen helt til venstre, du vil da få opp ett bilde som vist i Figur 30 Trykk så på 
Legg til for å lage et nytt tidsskjema for når du ønsker å starte stoppe lys/avriming. 

 

Figur 30 - Kalenderoppsett 

 

Figur 31 - Legg til ny kalender 

 

Når du har valgt Legg til får du beskjed om å skrive inn navnet på kalenderen. Du kan lage flere 
kalenderoppsett for å bruke på forskjellige regulatorer/enheter eller om du f.eks. ønsker mange 
forskjellige tidspunkt. 

I dette tilfellet har vi navngitt kalenderoppsettet for” Avriming”  

Her fører du på de klokkeslett du ønsker å starte og stoppe lys, ventilasjon, avriming osv.  

Velg Lagre når du er ferdig.  

Nå kan du gå tilbake til Vis oppsett og velge endre på oppsettet vi laget i kapittel 9. 

Du får da muligheten til å velge f.eks. kalender Avriming i rullegardinmenyen. Trykk OK og velg 
knappen Generer.  

Din styringsmodul vil nå være aktiv mot kalenderen. 
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Figur 32 - Kalenderoppsett, ukeoppsett 

8.4 Endring av parametertekst 

For endring av opprinnelig parameter tekst, for eksempel til egendefinerte alarmtekster, egendefinerte 
digitale inn- og utganger kan Parameteroppsett brukes, dette verktøyet er kun tilgjengelig når 
innlogget på service eller ved IWMAC PC. 

8.5 Parameteroppsett 

 

Figur 33 - Parameteroppsett 

Naviger til Innstillinger.  
Velg så Parameteroppsett  
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Velge parameter for endring av tekst 

Velg parameteren du vil endre teksten på å trykk OK. Skriv inn nytt navn og velg lagre. 

Endrer du alarm tekster så vil de også bli endre på SMS alarmen du mottar på din mobil. 

 

 

Figur 34 - Parameteroppsett 
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9 Tilleggsmoduler 

9.1 EOS (EnergiOppfølgingsSystem)  

For å få tilgang til EOS-modulen, så må du logge inn via visning (se punkt 2.1) 

 

Figur 35  - EOS 

 

 

Flere anlegg kan vises samtidig i EOS modulen. Dette gir deg blant annet mulighet for å sammenligne 
anlegg.  Alle målere er satt opp i en trestruktur slik at det er mulig å ta opp hvilken som helst måler i 
EOS. Trestrukturen settes opp sammen med anleggseier. Målerne kan filtreres og vises med forbruk 
pr areal eller forbruk pr person. Oppsett av perioder for rapport kan velges som time, dag, uke, 
måned, kvartal og år. 

Under innstillinger kan du velge blant annet hvordan du vil plotte grafen: 

 

Kontinuerlig plott 
Gir deg mulighet til å vise tidsseriene etter hverandre. 

 

Vis referanse 
Denne funksjonen brukes for ET-kurve der budsjett settes opp for høy og lav grense 

 

Stablet søylediagram 
Når flere målere velges i en rapport kan disse stables slik at rapporten viser de enkelte målere med 
delforbruk og samlet i en søyle. 

 

Inkluder kakediagram i graf 
Et eget kakediagram kommer opp bak rapporten og viser i prosent (%) hvor stor andel den enkelte 
måler sitt forbruk er i forhold til det totale 

EOS modulen er 
tilgjengelig fra menyen 

Anleg
g 

Gruppe av 
målere  

Måler  

Lister opp dataene og 
gir deg mulighet til å 
eksportere dem til 
Excel 
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Vis akkumulerte verdier 
Ved valg av akkumulerte verdier summeres den forrige perioden utover i diagrammet slik at man til 
slutt får det totale forbruket for året i siste søyle 

 

Vis som kurve 
Her vises rapporten som kurve. Kan gjøre det lettere å sammenligne forbruk med hverandre 

 

Graddagskorrigering 
Denne korrigeringen gjøres på energiforbruk som er temperaturavhengig og avdekker hvordan 
forbruket er i forhold til utetemperatur. Når denne funksjonen velges får man tilgang til å kunne sette 
inn en avhengighetsfaktor i prosent hvis forbruket også inneholder forbruk som ikke er 
temperaturavhengig 

 

Separer energikilder 
Hver måler har en definert type energikilde (for eksempel vann eller elektrisk). Ved summering av en 
gruppe målere kan en i rapporten velge å separere energikildene 

9.1.1 Velge perioder 

 

 

 

 

  

Disse typer perioder gir 
forhåndsdefinerte 
perioder 

 

Disse typer perioder gir 
mulighet for å legg til 
egne valg av perioder 
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9.1.2 Sette opp ET-kurve 

Energi Temperaturkurve (ET-kurve) kan settes opp som vist i figur 45. Her kan man sammenligne 
forskjellige perioder. Når man velger «ET-kurve» under Filter, så forsvinner en del valgmuligheter som 
ikke skal være med i en ET-kurve. 

 

 

Figur 36 - Oppsett av ET-kurve 

 

  

Velg forbruker 
og utetemp 

 

Filtrer på ET-
Kurve 

 
Velg 
periode 

Velg «Vis som 
kurve» 

 

Her vises en oppsummering av din 
rapport 

 

Lag rapport når 
alle valg er gjort 
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9.1.3 Lagre mal 

Å lagre rapport kan være nyttig når en for eksempel skal ha samme type rapport ukentlig e.l.  

 

Figur 37 - Lagre mal 

9.1.4 Hente mal 

Velg «Last mal», finn ditt utvalg og trykk «Last»  

 

Figur 38 - Hente mal 

Lagre mal 

 
Last 
mal 

 

Trykk deretter last 
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9.1.5 Graddagskorrigere 

 

Figur 39 - Graddagskorrigering 

 

Figur 39 viser en leilighet sitt forbruk i 2011 fordelt pr måned. Den er graddagskorrigert med 
avhengighetsfaktor på 20 %. Dvs. at 20 % av strømforbruket er avhengig av utetemperatur. 

Velg Måler 

Velg type periode 
Velg år 

Velg hvilken graf samt Graddagskorrigering 
Skriv inn faktor 

Viser korreksjon ihht «gd17- 
standard» og hvilken faktor 
som er brukt 

Viser periode Viser 
laveste 
forbruk 

Viser 
høyeste 
forbruk 

Viser 
gjennom-
snittlig 
forbruk 

Viser totalt 
forbruk 
etter grad-
dagskorri-
gering 
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9.1.6 Sammenligne to forbrukere 

 

Figur 40 - Sammenligne forbrukere 

 

 

Figur 41 - Forbruk pr. m2 

 

  

 

Sammenligne 
forbruk pr. m2 

 

Viser 
forbruk i 
2017 
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