
Grattis till din nya IWMAC-anläggning!

Om du ønsker opplæring i IWMAC systemet, eller har problemer med 
installasjonen kan du ta kontakt med oss på: 982 50 007. 

Vårt døgnåpne supportsenter er her for deg!

 Installationsmanual för server – Fastighet och industri

Installation i fyra steg!

I vår steg för steg-guide hittar du allt du behöver för att komma igång med installationen av din nya IWMAC-anlägg-
ning – på ett och samma ställe! Med några enkla steg är du i mål. Kom också ihåg att vårt 24-timmars supportcen-
ter står till din tjänst om du behöver hjälp. Du når oss på telefon 08-727 03 60, välj nummerval 2 för projekt i växeln.



Steg 1: Konfiguration av IWMAC-servern
Följer du stegen nedan blir installationen av din IWMAC-server ännu enklare. Ett bra tips är att ta en extra titt på illustrationerna.

• Börja med att koppla samman IWMAC-servern, UPS, PC-monitorn och annan utrustning som ingår.
• Internet ansluts till port 1
• Port 2 kan användas för eget tekniskt nätverk, om tekniska nätverk inte har upprättas på något annat sätt.  

IWMAC Server

Steg 2: CallHome-, nätverks- och IP-adresser

• Öppna CallHome. Om portarna inte är öppna bör du kontakta IT-ansvariga för anläggningen.
• När alla portar lyser grönt ringer du oss på IWMAC på 08-727 03 60, välj nummerval 2 för projekt i växeln. Du kommer då

till vårt supportcenter som hjälper dig vidare.
• Ange den IP-adress som anges i CallHome och be om bekräftelse av anslutningen från supporten. Nu har du kommit ännu

ett steg vidare!
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Steg 3: Adressering, regulatorer och konfiguration av Moxa Nport
• Adressera regulatorerna enligt dokumentationen.
• Anslut utrustning från olika leverantörer var för sig med korrekt adress/IP.
• Anslut Moxa Nport med hjälp av MODBUS RTU-kommunikation

• Öppna Nport Administrator på servern.
• Klicka på ”Search” -> dubbelklicka på korrekt NPort.
• Gå till fliken “Network” och ange IP-adress enligt planen.
• Anteckna vilken utrustning som är ansluten till de olika ingångarna. Du skickar det 

här till projektledaren.

Steg 4: Underlag, dokumentation och uppstart

För att kunna genomföra leveransen på bästa möjliga sätt behöver vi få dokumentationen i god tid. Viktiga punkter:

• Datum för anslutning av IWMAC Server kommer att vara i enlighet med avtal i uppstartssamtal mellan 
IWMAC:s projektledare/systemingenjör och entreprenörens projektledare.

• IWMAC-avtalet och användarlistan måste fyllas i och undertecknas innan slutkundens åtkomst till 
anläggningen upprättas och larmtjänsten öppnas.

Avtalet skickas direkt till den användare som uppgetts vid beställningen.

IWMAC behöver följande dokumentation:
• Systemformulär med systemnummer och komponentnamn för alla system. 
• Funktionsbeskrivningar med specifikation av regleringsform för alla system.
• Planritningar för rumskontroll.  
• TAG-listor för all utrustning som ska integreras.  

Underlag skickas till projektledaren. 
Se vår webbplats för exempel på underlag: iwmac.zendesk.com

Gateway

Kylmaskin
Adresse 1

Frys
Adresse 2

Ventilation
Adresse 1



Grattis, din nya IWMAC-anläggning är i gång. Det här blev bra!

Kontaktinfo IWMAC
Finns det andra saker du undrar eller behöver hjälp med? Tveka inte att kontakta vårt supportcenter via följande kanaler:

• Supportsidor: https://iwmac.zendesk.com/hc/no
• E-post: support@iwmac.se
• Telefon: 08-727 03 60, välj nummerval 2 för projekt i växeln.




