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Användarmanual 
 

Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS 
Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar av 
Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral, SMS larmmodem och undercentralen på Webben. 
 
Undercentralen finns paketerad på tre olika sätt: 
 

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. 
Tillval  – med SMS larm via GSM-modem 

 
2. Cetetherm IQHeat Building med avläsning och justering via webbsida IQ Web och via 

Operatörspanel. 
Tillval  – med SMS larm via GSM-modem och larm via e-mail 

 
3. Cetetherm IQHeat BMS med mätvärdesöverföring till överordnat system, SCADA  

via OPC- eller LON-protokoll 
 
Kapitel 1-8 gäller samtliga produkter 
Kapitel 8 gäller bara för tillval med larmmodem och kan skilja sig åt beroende på vilken variant som är 
installerad (se leveransinformation) 
Kapitlet 9 gäller bara för Cetetherm IQHeat Building 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Cetetherm IQHeat värmeväxlarsystem 
 
Cetetherm IQHeat är konstruerad, programmerad och konfigurerad för att skapa en helhetsfunktion: 
produktion av värmevatten och varmvatten, med hjälp av fjärrvärme. Alla ingående komponenter och 
funktioner bildar tillsammans en genomtänkt och utprovad helhetslösning. Cetetherm IQHeat har 
kommunikation via operatörspanel, via webbsida eller serviceverktyget med Pocket-PC1. 
Uppgradering och utbyggnad med ett antal olika optioner och tilläggsfunktioner som effektiviserar 
anläggning finns tillgängligt och nya kommer att utvecklas framöver. 
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1 Cetetherm IQHeat 
 

1.1 Allmänt 
Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar av 
Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentraler. 
 
Cetetherm IQHeat är en Prefabricerad fjärvärmecentral från Alfa Laval, med en helhetsfunktionalitet 
som är testad i fabrik. 
 
Cetetherm IQHeat är konstruerad, programmerad och konfigurerad för att skapa en helhetsfunktion: 
produktion av värmevatten och varmvatten, med hjälp av fjärrvärme. Alla ingående komponenter och 
funktioner bildar tillsammans en genomtänkt och utprovad helhetslösning. Cetetherm IQHeat har 
dessutom möjlighet till framtida uppgradering och utbyggnad då det finns ett antal olika optioner och 
tilläggsfunktioner som kan läggas till i efterhand. 
 
Cetetherm IQHeat Building, Basic och BMS finns för följande systemvarianter,  
-  Cetetherm IQHeat 50 för 1 värmekrets 
-  Cetetherm IQHeat 60 för 2 värmekrets 
-  Cetetherm IQHeat 100 för 1 värmekrets och 1 varmvattenkrets 
-  Cetetherm IQHeat 110 för 2 värmekrets och 1 varmvattenkrets 
-  Cetetherm IQHeat 120 för 3 värmekrets och 1 varmvattenkrets 
 
Cetetherm IQHeat består av dels de värmeväxlare, rör, ventiler som bildar den vanliga prefabricerade 
fjärrvärmecentralen, och dels med en datoriserad undercentral för styr, regler och övervakning i ett 
påmonterat apparatskåp.  
 
I texten angivna siffror är ofta exempel, och kan vara annorlunda i varje enhet. Angivelser om värden 
eller funktion på ”Standard” fabriksinställningar kan vara ändrade sen detta dokument trycktes. 
 
Denna manual beskriver de olika funktionerna i Cetetherm IQHeat. Vissa inställningar som nämns 
kan inte göras med den enklare operatörspanelen Cetetherm. För dessa behövs serviceverktyget  
IQ Optimizer (Pocket PC med programvara från Alfa Laval). 
 

1.2 Installation och igångkörning 
Läs separat skrift om hydraulisk och elektrisk installation. Observera att all installation måste utföras 
av behörig elektriker och behörig rörinstallatör, och göras i enlighet med anvisningar och lokala eller 
nationella regelverk.  
 
Före spänningssättning kontrollera att en låsbar arbetsbrytare har monterats, som kan stänga av och 
säkra strömfrihet i elskåpet under arbete med centralen. 
 
Se anvisningar för installation av kommunikation om sådan ingår i leveransen. 
Se separat igångkörningsinstruktion, och fyll i idrifttagningsprotokoll vid första igångkörning.  
 
Efter anslutning elektriskt och spänningssättning av reglerenhet och elskåp ska en kontrollampa 
”CTRL” och en lampa ”OK” på  reglerenheten blinka grönt. Om så inte sker eller om lampan ”Fault” 
visar rött föreligger nåt fel i reglerenhet eller program. Kontakta i så fall Cetetherm för instruktioner 
eller servicehjälp.  
 

1.3 Service eller frågor 
Vid eventuella fel i reglerenhet eller i undercentralens funktion, konsultera i första hand 
felsökningsschemat. Om problemen ändå inte går att lösa, kontakta lokal serviceleverantör eller Alfa 
Laval. 
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2.  Tidsfunktioner, dag, veckoprogram, sommartid 
 

2.1 Allmänt 
I Cetetherm IQHeat finns möjlighet att göra inställningar av olika dygns- och veckoprogram. Dessa 
kan användas för exempelvis automatisk nattsänkning av framledningstemperaturen och därigenom 
inomhus-temperaturen. 
 
Se även beskrivning i kapitel ECO-funktion och kapitet Utetemperaturkompensering värmekurva. 
 
Till varje dygnsprogram och veckoprogram kan tiden och status för anläggningen bestämmas. 
 
 

2.2 Värme, olika inställningar 
Det finns 5 olika ECO-lägen varav ett enbart innebär avstängd: 
 
Av Vilande Reducerad Komfort Konstant 
 
Dessa lägen har olika inställningsmöjligheter för aktivering av reglering, ventiler och pumpar vid olika 
utetemperatur, samt olika inställning av önskad innetemperatur. Se utförligare förklaring i kapitel om 
ECO-funktion. 
 
 

2.3 Värme, dygnsprogram 
Vardera värmekrets kan ha fyra stycken tider satta, med ett läge som ska gälla efter varje tid. Läget 
gäller tills nästa tid inträffar. Man kan ha en till fyra tider/ lägen aktiverade. Om endast 1 tid ställs in, 
med tillhörande läge, kommer anläggningen/ kretsen att hela tiden gå med detta läge. 
 
 

2.4 Värme, veckoprogram 
Det finns 2 veckoprogram till varje värmekrets, som innebär undantag från dygnsprogrammen. För 
varje veckoprogram måste 2 tidpunkter sättas, en start och en stopptid, och det läge som ska gälla 
mellan.  
 
Veckoprogrammet är överordnat dygnsprogrammet, på så sätt att när veckoprogrammet är aktivt så 
upphör dygnsprogrammets inverkan, och när veckoundantaget slutar övergår läget till den som anges 
av aktuellt dygnsprogram.  
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2.5 Exempel Värme, dygns och veckoprogram 
Förklarande bild över dygns- och veckoprogrammens inverkan och förhållande: 
 
Förutsättningar: Allmänna inställningar gjorda, för de olika lägena (endast exempel): 
Komfort:  Aktivering UteT: 18  Önskad InneT 21 
Reducerat:   Aktivering UteT: 15  Önskad InneT 18 
Vilande:  Aktivering UteT: 12  Önskad InneT 15 
 
Dygns- och veckoprograminställningar: 
 
Dygnsprogram  läge: Komfort från 06.00 var dag, Reducerat från 21.00 var dag 
Veckoprogram  läge Vilande mellan fredag 18.00 och söndag 23.00. 
 
 
 

Aktiv  
Önskad InneT 

Torsdag 

21 
18 
15 

Söndag Måndag Lördag Fredag 
Dygnsprogram: 
Önskad InneT 

21 
18 
15 

Veckoprg 
Önskad InneT 

21 
18 
15 

 
 
Bild 1, exempel dygns och veckoprogram, inbördes påverkan 
 
 
2.6 Varmvatten 
Varmvattenproduktionen har tre tidsfunktioner. Ett läge representerar av. De två andra är normal drift, 
men kan användas för två olika framledningstemperaturer. Från fabrik levereras Cetetherm IQHeat i 
läget ”Normal” vilken är inställd på 55 grader. Beakta risken för oönskad bakterietillväxt i 
varmvattensystemet innan varmvattnet slås av. I övrigt för intällningar av dagsprogram jämför Värme 
ovan. 
 

2.7 Sommar- och vintertid 
Cetetherm IQHeat är inställd från fabrik till att ändra tiden så att vintertid och sommartid ska gälla 
automatiskt. 
 

2.8 Motionskörning av pumpar 
Motionskörning av pumpar görs för att de inte ska ”kärva” vid längre tids stillestånd. Motionskörning är 
aktiv då pumparna står stilla, om stilleståndet beror på att pumparna är avstängda genom ECO-
funktionen (Det vill säga det är varmare ute än ECO-lägets inställda uteT).   
Motionskörningens parametrar går att ställa in, periodtid och gångtid. fabriksinställningen är ca 4 
minuters gångtid, 1 gång/ vecka. Dessa inställningar går endast att ändra om Cetetherm IQ Optimizer 
används (pocket PC med Cetetherm IQHeat applikation). 
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3.  ECO-funktion Värme / Ventilation 
 
3.1 Allmänt 
ECO-funktionen ser till så att värmen bara är igång när den behövs. Det innebär att en besparing görs 
för pumpenergi, och man ser till att ingen värme finns tillgänglig på radiatorsidan när den inte behövs.  
Det finns fem stycken ECO-lägen, varav ett är avstängd: 
 
Av  Värmen för kretsen är avstängd, ventiler stängda och reläet för pumpstyrning är ej slutet.               
Det finns dock en frostskyddsfunktion som drar igång värmen på en låg nivå, om temperaturen ute 
går under ca +1 °C (fabriksinställt).  
 
Vilande Värmen startar om utetemperaturen går under den inställda temperaturen i ECO-funktionen. 
Börvärdet från värmekurvan använder sig av en inställning som ger en låg framledningstemperatur 
 
Reducerad Detta läge är lämpligt att använda vid exempelvis nattsänkning i bostadshus, och ger en 
framledningstemperatur som beräknas från inställningar i ECO-funktionen. Fabriksinställningen i detta 
läge medför en inomhustemperatur som är ca 3 grader lägre än i läge ”Comfort” 
 
Komfort. Läget ger en normal framlednings-, och därigenom inomhustemperatur, som 
överensstämmer med inställningarna för läget komfort i ECO-funktionen. 
 
Konstant. Här används inte någon utetemperaturkompensering, utan framledningstemperaturen är 
konstant, och i enlighet med inställningarna i ECO-funktionen. Detta läge är vanligt för vissa 
ventilationsanläggningar, där en låg temperatur skulle medföra risk för känsla av drag eller kyla. 
 
Skillnad mellan lägena: 
För varje läge utom ”Konstant” och ”Av” finns en utetemperatur under vilken reglering, ventiler och 
pumpar ska starta, samt ett inställt värde för önskad inomhustemperatur. Inställningar i värmekurvan, 
såsom framledningstemperatur vid dimensionerande utetemperatur, dimensionerad innetemperatur 
etc., är gemensamma. Lägg märke till att vid övergångar till nytt lägesbörvärde kommer dessa att 
öka/minska under en viss tid, för att undvika sk språng i framledningsbörvärdet. 
 
Värdet för önskad inomhustemperatur är olika för de olika lägena, dessa värden används för att räkna 
ut rätt framledningstemperatur när värmen är igång. Denna beräkning görs kontinuerligt och resultatet 
beror på aktuell utomhustemperatur, förutom de inställningar som är gjorda.. 
 
 

3.2 Pumpstart och värmestart vid underskriden uteT 
I korthet innebär det att för varje ECO- läge, kommer bara värmesidans pumpar och primärventiler att 
vara aktiverade när utetemperaturen går under ett förinställt värde. Undantag är läget ”Konstant 
temperatur”, där värmen alltid är aktiverad, oberoende av utomhustemperaturen. 
För varje läge definieras en önskad innetemperatur, och en utomhustemperatur då värmen ska 
aktiveras. 
  
Fabriksinställningen för Cetetherm IQHeat för aktivering av värme är när utetemperaturen är ca 3°C 
lägre än önskad innetemperatur för läget. Se nedan exempel på förlopp över ett dygn, som kan 
förklara förhållandet mellan lägen, utetemperatur och aktiveringstemperatur. 
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Ute Temperatur 

Pumpstatus 

Inställd aktivering 
vid UteT för läget  

1 
0 

Önskad inneT 

Ex. 21.00 Ex. 05.00 

Läge Komfort Läge Reducerad 21 
18 

Läge Komfort 

18 
15 

 
 
Bild 2: inverkan värmestatus av ECO- läge, utetemperatur, aktiveringstemperatur 
 
 
 

3.3 Fördröjning av pumpstopp 
När utetemperaturen går över den inställda temperaturen för pumpstart/stopp så är en 
fabriksinställning gjord för att fördröja frånslaget med ett par minuter. Dessutom finns en 
kopplingsdifferens som gör att pumpen startar när temperaturen går under inställt värde, men slår 
ifrån om temperaturen överstiger samma värde + ca 0.5°C. Dessa inställningar är gjorda för att 
undvika att pumpar ska slå av och till i onödan vid en utetemperatur som ligger och pendlar kring det 
inställda värdet. Se exempel nedan: 
 
 
 

Ute Temperatur 

Pumpstatus 

Frånslags-
fördröjning 

Inställd aktivering 
vid UteT för läget  

1 
0 

Kopplings-
differens 

 
Bild 3: pumpstart och –stopp, frånslagsfördröjning 
 
 
 

3.4 Enhetens driftläge och PUMPfunktion 
Värmeenheternas drift  i Cetetherm IQHeat kan sättas i 3 lägen; ”ECO”, ”PÅ” eller ”AV”  (per 
värmekrets)  
 
”ECO” innebär att driften styrs av utetemperaturen. Beroende på vilket läge som är aktivt i tidsshemat 
(t.e.x.. komfort, reducerad) kommer driften att vara ”Till” vid underskridande av lägets angivna 
utetemperatur, och dessutom ge lägets börvärde för innetemperaturen. 
 
”PÅ” låser Utetemperaturstyrningen så att enheten kommer att vara igång hela tiden, oavsett 
utetemperaturen. – Börvärden för innetemperatur och utomhuskompensering av framlednings-
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temperatur fungerar som vanligt, i enlighet med inställningar i det aktiva läget, som fortfarande styrs 
av tidsfunktionerna. Detta kan t.ex. vara användbart där del av uppvärmningen även går till 
tempererad inomhusbasäng som behöver värme året runt. 
 
”AV” Stänger av enheten, oavsett tidsfunktioner. Endast frostskyddet är aktivt, se avsnitt Frostskydd. 
 
Pumpstyrningen  kan sättas i ”Auto” eller ”manuell”. (För varje krets). För värmekretsarna används i 
”Auto” ECO- inställningarna och utetemperaturen för att bestämma om pumpen ska gå eller ej. För 
Varmvattencirkulationspumpen gäller att den är konstant igång. 
I manuellt läge kan man välja mellan ständigt igång eller ständigt avstängda pumpar. 
 
 

3.5 Frostskydd  
Oavsett valt ECO-läge ( Även ”AV”) och lägets inställningar för pumpstart och inomhustemperatur 
kommer värmen att aktiveras vid en utetemperatur som går under ca +1°C ( fabriksinställd) .  
Denna funktion finns för att frostskydda byggnad och värmesystem. Varmvattenkretsen har också 
frostskyddsfunktion. 
 
För vardera värmekrets och Varmvattenkretsen är det möjligt att sätta olika temperaturer för 
frostskyddets aktivering.  
 
Om pumparna är avstängda i manuellt pumpläge gäller inte denna funktion. 
 
 
 

4.  Utomhuskompensering för Värme1/Värme 2, 
”Värmekurva” 
 

4.1 Allmänt  
Utomhuskompensering av framledningstemperaturen är en välkänd teknik som används i Cetetherm 
IQHeat. Här finns en separat värmekurva för varje värmekrets, med möjlighet till olika inställningar av 
dessa. 
 
Utomhuskompensering innebär att framledningstemperaturen justeras för utetemperaturen så att 
radiatorerna får möjlighet att reglera inomhustemperaturen lättare, samtidigt som returtemperaturen 
för fjärrvärmen kan hållas så låg som möjligt. 
 
 

4.2 Inställning av kurvan, beskrivning av formel 
Kurvan representeras av fem punkter i ett ortogonalt koordinatsystem. Till varje punkt finns en 
utetemperatur och en framledningstemperatur. En tänkt linje dras sedan mellan varje punkt och 
framledningstemperaturen följer så denna linje med utetemperaturen. Den första punkten kallas 
ibland även för ”Dimensionerande Utetemperatur”. För att hela kurvan ska kunna parallellförflyttas 
uppåt respektive neråt vilar den på en basbörvärde baserat på den dimensionerande 
innetemperaturen, från fabrik satt till 21°. För varje angivet börvärde från aktuellt läge kommer kurvan 
att parallellförsjutas upp eller ner beroende på hur börvärdet förhåller sig till dimensionerande 
innetemp. Användaren kan lägga till egen förskjutning av kurvan för att kompensera eventuella yttre 
”förluster”. 
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För att ändra kurvan i någon av punkterna kan man flytta denna uppåt eller neråt med hjälp av 
Operatörspanelen eller Cetetherm IQ Optimizer. Se respektives kapitel eller manual. Två av 
punketerna kan dessutom flyttas ”sidledes”. Dessa är punkerna närmast över och under noll. 
Ändringar kan endast göras om man anger lösenord för nivå ett och uppåt. Finns det behov av att 
flytta någon av de andra punkterna ”sidledes” måste nivå två användas.  
 
 

4.3 Exempel på kurva 
Kurvan nedan visar ett utseende, med grafisk presentation av framledningstemperaturen som 
funktion av utomhustemperaturen. Exemplet motsvarar ungefärligt utseendet i Cetetherm IQ 
Optimizer. Kurvan, och i bakgrunden formeln som den representerar, är inställd ungefär enligt 
exemplet i avsnittet ovan.  
 
 

4.4 Byggnadstidskonstant 
Olika byggnaders temperaturtröghet ger olika känslighet för snabba förändringar i utomhus-
temperaturen. Trögheten påverkas av isolering, väggtjocklek, material och uppvärmningssystem. Vid 
mer än en värmekrets anges en konstant för varje värmekrets. 
 
Värdet används för att beräkna hur den verkliga utomhustemperaturen påverkar 
inomhustemperaturen, och därigenom hur uppvärmningen ska påverkas för att ge bästa komfort och 
ekonomi. Byggnadstidskonstanten används för att beräkna parametern ”beräknad utetemp”. 
 
Vanliga värden för inställning av byggnadstidskonstant.  
 
Tjocka väggar, Stenhus   30-60 timmar. 
Modernt lätt hus med god isolering  20-50 timmar 
Lätt hus, tunn isolering   10-20 timmar 
 
 
 

4.5 Influens, utetemp, beräknad och använd utetemp 
Den temperatur som används som indata till värmekurvan kallas ”använd utetemp”. Den använda 
utetemperaturen består av både den beräknade och den aktuella utomhustemperaturen. Vid en 
snabb förändring kan det ibland vara lämpligt att reagera delvis direkt, utan att vänta på den 
beräknade utetemperaturens fulla förändring.  
 
Det finns i Cetetherm IQHeat möjlighet att aktuell ”Utetemp” får genomslag direkt eller snabbare. 
Denna funktion kallas ”Influens”, och innebär att det går att ange i % hur mycket av den aktuella 
respektive den beräknade utetemperaturen skall påverka. Varje värmekrets har varsin influens. 
Influensen 0 % ger omedelbart genomslag, dvs endast aktuell utetemp; 100% ger bara beräknad 
utetemp. Influensen 80% innebär att använd utetemp till 80% består av beräknad utetemp och till 
20% av aktuell utetemp. 
 
 

5.  Ventiler och reglering 
 

5.1 Allmänt, elektriskt gränssnitt 
För ventiler/ställdon gäller att de ska vara med 0-10V gränssnitt mot reglercentralen, och 24 V AC 
drivspänning (för att kunna matas från transformator i Cetetherm IQHeat skåp). Som tillägg till 
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Cetetherm IQHeat kan dessutom en snabb och noggrann ventil/ställdonskombination används för 
varmvattenstyrningen. I reglerenheten anges öppningsgrad som % där 100% innebär 10 V, dvs. fullt 
öppen ventil.  
 
 

5.2 Antal kretsar, sekvenskoppling 
Reglerenheten i Cetetherm IQHeat kan styra varmvatten och 1 till 3 värmeväxlare för värme. 
Värmekrets 1, 2 och 3 är förberedd för styrning av sekvenskopplade ventiler/ ställdon. (extra 0-10 V 
utgångar på reglerenhet) Om sekvenskopplade ventiler används på varmvatten används en separat 
”Split” för att dubblera 0-10V signalen från reglerenheten. 
 
 

5.3 Regulatorer hand/ autoläge 
Regulatorerna i reglerenheten kan ställas i Hand eller Auto-läge, där Auto är standardinställningen. 
Om Hand används måste stor försiktighet iakttas så att inte någon sekundärkrets blir för varm. Innan 
ett ställdon öppnas för en värmekrets i Manuellt läge kommer cirkulationspumpen startas. Detta för att 
kunna bortleda den värme som tillförs från Primärsidans fjärrvärme.  
 
 

5.4 Regulatorer funktion, inställning 
Regulatorerna i reglerenheten har PID-funktionalitet med stora inställningsmöjligheter.  
 
Reglerparametrarna är följande: 
  
Parameter Kort förklaring Not Ökning ger 
KP Förstärkning (omvänd funktion jämfört 

med P-band!)- 
Snabbare reglering, känsligare för 
instabilitet 

TI Integreringstid Sekunder  
 

Ärvärdet når långsammare börvärde, 
stabilare reglering, större avvikelse 
initialt. 

TD Deriveringstid Sekunder  
 

D-Inverkan under längre tid, större 
inverkan på reglerutslag 

OBS! Konsultera tabellen med fabriksinställningar för korrekta standardsvärden. 
 
 
 

5.5 Felsökningsschema Regulatorer  
Det är viktigt att åtgärda en instabil reglering för att undvika temperatursvängningar i varmvatten eller 
värmesystem. Temperatursvängningar medför onödigt slitage på ventiler, ställdon och kan orsaka 
utmattningsskador i rörmaterial och värmeväxlare. Se även felsökningsschema i 
”Igångkörningsinstruktion Cetetherm IQHeat”, med fler symptom och åtgärder listade. Kontakta lokal 
servicepartner eller Alfa Laval om problemen ej går att lösa!  
 
 
Felsymptom Orsak Åtgärd 

 
För låg/ hög VV- 
Temp 

Felinställt börvärde Ändra VV-inställningens börvärde 

Fel framlednings- 
Temperatur 

Felinställd 
värmekurva 
För högt/lågt ECO-

Ändra inställningar i värmekurvan så att 
framlednings-temperaturen motsvarar förväntad 
Höj/sänk någon eller några grader 
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läges börvärde 
Instabil temperatur Felinställd regulator Justera inställningar i regulator så att 

temperaturen blir stabil, utan att regleringen blir 
för långsam 

Ärvärde >< börvärde 
under längre tid 

Regulator eller ventil 
ställd i ”Hand”-läge 

Ändra till auto i regulator, ändra ventil till auto 

 
 
 
 
 
 

6. Operatörspanel 
 

6.1 Allmänt 
Operatörspanelen är ett enkelt verktyg för att kontrollera statusen för undercentralen och att ändra 
parameterinställningarna. Den har ett gränssnitt helt baserat på text och åtkomsten för de enskilda 
parametrarna i undercentralen är indelade i olika menybilder. Menybilderna är logiskt arrangerade i 
ett menyträd med en menybild i toppen. 
 
För detaljerad beskrivning av meny och menyträd, se separat dokument i leveransdokumentation. 
 
Åtkomsten via operatörspanelen är uppdelad på två olika nivåer: 
 
 

6.2 Avläsning av driftsvärden och driftsläge 
På denna nivå kan användaren läsa aktuella anläggningsvärden och tillstånd utan att ange kodord. 
 

• Flytta markören, med hjälp av inställningsknapparna,  till den åtgärd man vill utföra.  
• Utför genom att trycka på enterknappen.  

 
OBS! Om en pil finns i textradens slut kommer ett nytt fönster upp när man trycker enter.  
 

• Hoppa tillbaka till närmaste menyfönster genom att använda returknappen. 
• Hoppa tillbaka till första menyfönstret genom att använda homeknappen.  
• Hoppa till schemahanterare genom att använda schemaknappen. 

 
Om man inte är inloggad kan man inte placera markören på de rader där data kan ändras. 
 
 
 
 
 
 



Ver. 2005-07-07 

www.alfalaval.com s.13

+
-ENTER

���������	
���

������������	
����
����
�

	
����
���
�����������

����������
����������
�

������������
���������

���
�����
�
��	
�����

����
���
��
��
�����������


�������
�����������

	����
����

����������	
�����

����
���
��
��
�����������


�������
���
	��������
�
����

����
����
	��
�������
�

�
�
	����������

�������	
���������������

 �������
���������
	�
����
��

�
�	�� �����
�����������
��

�
�	����
��!�������
���

��
������������
�����������

	
���������
��������
���
�	����

��� ����	
���

"
��
�����
���������
�
������

��
�����
��

��

!�����"�	
���

"
��
�����
�������	����

�����
�
�

#���$%���&	�
�"��

�����
���������
��
����	���

�
����
�#$�����������
��

�
	������� '��(&)���)�
������

%�������������	���
����&�	


*��+��	,�

'�
���
��������������	�����


�������
�����	
�����

������
�������������( ��&�

����
��
���������

)$

 
Bild 4: Operatörspanel IQHeat 
 
 
 
6.3 Justering av driftstemperaturer och driftsläge 
Om användaren inte bara vill läsa värden, utan också ställa värden måste ett lösenord 
(fabriksinställning 1 1 1 1) matas in. För justering av datum och tid gäller lösenord 2 2 2 2. 
 
När man befinner sig i fönstret ”Ange lösenord” trycker man på enter-knappen  
Därefter på plus eller minustangent (radvalsknappar) för att stega fram till rätt siffra.  
Nästa gång man trycker på enter-knappen visas valt värde och markören har flyttats till efterföljande 
siffra. Proceduren upprepas tills alla siffror är inmatade. 
 
På denna nivå kan slutanvändarparametrar och grundinställningar ändras. Denna nivå används 
också av installatören vid installationstillfället.  
 
När markören är placerad på ett värde kan detta ändras (markören blinkar).  
Tryck på enter-knappen (blinkande markeringen försvinner) 
Använd plus- eller minustangenter (radvalsknappar) för att ändra värdet 
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När en ändring är genomförd tryck på enter-knappen för att bekräfta värdet 
 
På denna nivå kan man även läsa alla värden tillgängliga på informationsnivå. 
 
 

6.4 Driftslarm 
Driftlarm indikeras i panel via larmknapp och blinkande lampa.  För kvittering av larm sker genom att 
först ange lösenord, (fabriksinställning 1 1 1 1). Därefter en knapptryckning på larmknapp, som visar 
larmlista, ytterliggare knapptryckning (håll in knappen i tre sekunder) kvitterar åtgärdade larm. Ej 
åtgärdare larm kvarstår  larmet i larmlista och indikering sker via fast sken. 
 
 
 

7.  Larmer 
 
7.1 Allmänt 
Det finns en rad larmfunktioner i Cetetherm IQHeat. Dessa avger larm vid hårdvarufel, vid driftfel eller 
vid externa larm som aktiverats.  
 
 

7.2 Givare 
Många av givarnas beteckningar används vid presentation av larmer. Detta på grund av att många av 
dessa texter skulle bli för långa för att visas som klartext eller obegripliga förkortningar av 
demsamma.  
 
De aktuella beteckningarna på givarna är följande: 

• Utetemp B009 
• Varmvatten Framledning B003 
• Varmvatten  (VVC) B032 
• Värme 1 Framledning B001 
• Värme 1  Retur  B103 
• Värme 1 Primär Retur B007 
• Värme 2 Framledning B012 
• Värme 2 Retur  B102 
• Värme 2 Primär Retur B072 
• Primär fram B004 
• Primär Retur B108 

 
 

7.3 Extern larmingång 
Det finns en extern larmingång, en slinga för larmreläer av typen NC2 (Normally Closed). Se 
Elschema för korrekt inkoppling. I korthet kan denna larmingång användas om man vill att ett externt 
larm ska kopplas in till reglerenheten. Anledningen att koppla in detta larm kan vara att man via WEB 
kan övervaka larmstatusen. Flera larmkällor kan kopplas i serie, vilket ger larm om en av dem bryter 
slingan. Funktionen kan användas om man vill att t.ex. ett överfyllnadsskydd, ett övertrycksskydd, ett 
läckagelarm eller liknande ska kopplas in till reglerenheten. För att minska risken för falsklarm finns 

                                                
2 Men kan växlas till NO (Normally Opened) via IQ Optimizer 
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ett tidsfilter i ingången. Tiden är från fabrik satt till 180 sekunder. Detta innebär att endast larm som 
varar längre än tre minuter kommer att registreras. 
 
Det är inte lämpligt att koppla in pumpars larmkontakter direkt till denna funktion, man måste i så fall 
tillse så att inte slingan bryts när pumpen inte ska gå ( Vid t.ex hög utomhustemperatur). 
Larm från externa larmslingan enligt 7.3 genererar ett larm i Cetetherm IQHeat. 
 
 

7.4 Hårdvarufel  
Hårdvarufel, av typen givaringång som överbelastats, givare som kortslutes, kabelbrott och liknande 
genererar ett larm i Cetetherm IQHeat. Om en framledningsgivare genererar ett hårdvarufel kommer 
den enheten som givaren används till (Varmvatten, värme 1, 2 eller 3) att stängas ner som ett skydd 
mot farligt hög framledningstemperatur.  
 
Om utetemperaturgivaren visar på fel kommer ett simulerat värde: -1°C att användas i reglerenheten 
som invärde för värmekurvor. Detta för att inte en byggnad ska bli helt utkyld eller frostskadad innan 
en kontroll eller reparation av givaren kan utföras.  
 
Andra givare än framlednings-/ ute temperaturgivare som får fel kommer att ange det senaste 
korrekta uppmätta värdet. 
 
Hårdvarufel enligt 7.4 genererar larm i Cetetherm IQHeat.  
 
 

7.5 Driftavvikelse, eller max-/ minvärden. 
Driftfel av denna typ kan uppkomma genom nedanstående felorsaker.  
 
Driftavvikelse: 
En avvikelse av Ärvärdet från Börvärdet kan ha flera orsaker; exempelvis kan ventilen kärva, eller 
ställdonet krångla. Vid en avvikelsens start med mer än fem grader startar en timer. Om avvikelsen 
fortfarande gäller vid timerns slut går det ett larm. Avvikelsens villkor är från fabrik satt till 5°C, och 
tiden till 10 minuter. 
 
Max/mingränser: 
För varmvattnet finns en maxgräns satt till >70°C. Om denna överskrids bryts funktionen så att 
reglerventilen stänger helt. Denna nedstängning återgår till normal drift när temperaturen understiger 
ca 3 grader lägre än maxgränsen. Det finns även en mingräns som varnar att tempraturen gått under 
40°C. 
 
OBS! Ställdonet kommer inte att öppna förrän ärvärdet passerat under börvärdet igen. 
 
För att kunna bibehålla kvalite i hänseende på värme och varmvatten finns det ett minkrav på 
fjärrvärmesidans framledningstemperatur av 60°C. Om denna undeskrids kommer ett larm att 
genereras. 
 
7.6 Larmrelä  
På reglerenheten i Cetetherm IQHeat finns ett relä som aktiveras vid alla larm. Se Elkopplingschema 
för korrekt inkoppling av detta relä. Reläet är av typen växlande, valfritt NO/ NC, kan användas för 
vidarekoppling av larmstatus till ett överordnat byggnadsövervakningssystem, eller för att aktivera en 
lampa eller annat. 
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7.7 Detektering och kvittering av larm 
I Operatörspanelen: Den röda larmknappen kommer att blinka om det finns ett aktivt larm. Tryck en 
gång på knappen för att se vad som avger larm. Kontrollera och eventuellt justera larmkällan. 
 
Efter att larmorsaken åtgärdats och: tryck en gång till och knappen håll inne 4 sekunder för att kvittera 
larmet. Om larmaknappen lyser med fast sken betyder det att icke åtgärdat larm finns kvar efter 
kvittering. 
 
Upp till 15 senaste larmen sparas i under ”larmhistorik” för senare åtkomst. Tryck Enter efter att rätt 
menyrad funnits. För att kunna kvittera larm måste användaren vara inloggad. 
 
 

7.8 Exempel på larmtexter  
De larmtexter som används i Operatörspanelen kan skilja sig något från Cetetherm IQ Optimizer och 
Cetetherm IQ Web. Det finns därför två texttyper lagrade i Cetetherm IQHeat för att påvisa larmorsak.  
 
Dessa texter är enligt nedan. 
 

Felorsak Klass Detaljer Svensk text (OP-panel/SMS) 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel VV Retur 
Varmvatten VVC temperatur.     Givarfel Varmvatten Retur B032 

Givarfel; kabelbrott liknande. B 
Vid fel satt till -
1grC Givarfel Ute B001 

Utegivare.     Givarfel Utegivare B001 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel RumsRef 
Rumsreferens. Tillval!     Givarfel Rumsreferens 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel PrimIn 
Primär in.     Givarfel Primär In B004 
För låg temperatur B < 65grC Låg Temp Prim In 
Primär in.     Låg Temp Primär Fram B004 
Extern larmingång. A Normalt sluten. Extern SummaLarm 
      Externt SummaLarm 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel PrimRet 
Primär retur.     Givarfel Primär Retur B104 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel DiffTryck 
Difftrycksgivare om sådan finns. Tillval!     Givarfel DiffTryck 

Givarfel; kabelbrott liknande. A 
Reglering 
stannar Givarfel V1 Fram 

Värme 1 Framledning.     Givarfel Värme1 Fram B001 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel B007 

Värme 1 Primärretur     
Givarfel Värme1 Primär Retur 
B007 

Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel B103 
Värme 1 Retur (     Givarfel Värme1 Retur B103 
Avvikelse Ärvärde från börvärde i mer än 
visst antal minuter. A 5grC i 10min TempAvvikelse V1 
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Värme 1. Ej vid handkörning av ställdon.   
(ändingsbart, 
PPC/Web) Temperatur Avvikelse Värme1 

Givarfel; kabelbrott liknande. A 
Reglering 
stannar Givarfel VV B003 

Varmvatten framledning     Givarfel Varmvatten B003 
För hög temperatur A > 70grC Hög Temp VarmV 

Varmvatten framledning     
Hög Temperatur Varmvatten 
(70GrC) 

För låg temperatur B < 40grC Låg Temp VarmV 

Varmvatten framledning     
Låg Temperatur Varmvatten 
(40GrC) 

Avvikelse Ärvärde från börvärde i mer än 
visst antal minuter. A 5grC i 10min Avvikelse VV 
Varmvatten. Ej vid handkörning av 
ställdon.   

(ändingsbart, 
PPC/Web) Avvikelse Varmvatten 

Givarfel; kabelbrott liknande. A 
Reglering 
stannar Givarfel V2 Fram 

Värme 2 framledning.     Givarfel Värme2 Fram B012 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel B072 
Värme 2 primärretur.     Givarfel Värme2 Primärretur B072 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel B102 
Värme 2  Retur.     Givarfel Värme2 Cirkulation B102 
Avvikelse Ärvärde från börvärde i mer än 
visst antal minuter. A 5grC i 10min TempAvvikelse V2 

Värme 2. Ej vid handkörning av ställdon.   
(ändingsbart, 
PPC/Web) Temperatur Avvikelse Värme2 

 
 
För Hantering av larm och kvittering via Cetetherm IQ WEB 100/200 ellerCetetherm IQ Optimizer 100 
se deras separata manualer för handhavande.  
 
 
 
 

8. Larmer via SMS  
 

8.1 Allmänt 
Larmhantering i IQHeat sköts av IQHeat reglerprogramvara. Larm övervakas och kvitteras i 
undercentralen med hjälp av operatörspanel eller via webben (bara IQHeat Building). Så fort ett A-
larm genereras av reglerprogramvaran så skickas larmet vidare till kommunikationskortet som slussar 
det vidare som ett SMS-meddelande, via GSM-modemet i IQHeat installationen. 
 
IQHeat arbetar med olika reglerobjekt. När ett visst objekt larmar så skickas inga fler larm för det 
objektet förrän användaren kvitterar larmet. På detta sätt får man ner antalet larm till en hanterbar 
nivå. Det är därför viktigt att användaren kvitterar aktivt larm för att på nytt kunna ta emot larm. 
Kvittering av larm sker via operatörspanel eller webben. 
 
Larmtexten för SMS vara förkortad eftersom ett SMS-meddelande max kan innehålla 160 tecken. Se 
appendix för vilka larmtexter som finns tillgängliga. 
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Larmsyntax 
Larm Klass X år:månad:dag Tid: timma:minut Info: larmtext. Vid: undercentral, ort 
 
Exempel 
Larm Klass A 2004:07:30 Tid: 05:10 Info: Givarfel Utegivare B001. Vid: Gåsen, Sjöbo 
Se appendix över möjliga larmtexter. 
 
I meddelandet står det i klarhet om det är ett A- eller B-larm. Observera att att B-larm ej skickas som 
SMS. 
 
 
8.2 Tidsfördröjning larm 
IQHeat har en förinställd tidsfördröjning för larm på 3 minuter. Många larmtyper går 
nämligen tillbaka till normalt läge och kräver sällan någon tillsyn från användaren. 
Användaren kan se dessa larm under fliken historiska larm. 
 
 

8.3 Telefonnummer och schemaläggning 
I IQHeat Basic kan man använda sig av upp till fyra telefonnummer för sändning av SMS. Dessa 
telefonnummer kan inte användas samtidigt som mål för utskickade meddelanden utan används var 
för sig. För att växla mottagare av meddelanden kan man lägga in upp till fyra olika dagschema och 
lika många veckoschema. För detaljerad beskrivning se schemaläggning för Värmekrets i avsnittet 
IQHeat. Om inget schema väljs kommer första telefonnumret i listan alltid att gälla. 
 
För att ställa in telefonnummer används Operatörspanelen eller Optimizern. Då olika teleoperatörer 
och abonnemang har olika lösningar och krav rekommenderas att internationell notation av 
telefonnummer används. Dessa föregås av + för att ange utlandskod och 46 för sverige, sedan följer 
vanligt telefonnummer för SMS mottagare. Observera dock att riktnummret inte får föregås av nolla. 
 
Exempel: mottagarnummer 0733-975564 får nummer +46733975564. Detta medger även att 
mottagaren har utländskt abonnemang. 
 
Observera att i IQHeat Building finns inte möjligheten till schemahantering av larm. Istället får man 
använda ett 3:e partsprogram som hanterar larmschema. 
 
 

8.3 Förberedelser IQ Alarm 200 (SMS-larm) 
För att kunna använda SMS-larm måste ett SIM-kort installeras i GSM-modemet som sitter i IQHeat-
skåpet. Mobilabonemanget för SIM-kortet kan vara av typen fast eller kontantkort. Var uppmärksam 
på att kontantkort ofta behöver fyllas på/eller användas minst en gång per år för att de ska förbli 
aktiva. Kontrollera vad just din operatör har för krav för att kontantkortet ska förbli fungerande.  
 
För mer information om själva GSM-modemet hänvisas till i Siemens dokument MC35 User Guid. För 
montering av SIM-kort och kablar se dokument ACX32 monteringsanvisning tillbehör. 
 
Inställningarna nedan är Alfa Lavals fabriksinställningar. Det enda som behöver ändras är fälten 
Phone number 1 och Phone number 2 dvs vem som ska ta emot SMS-larm. 
Tryck på knappen ”Update all Values” för att lagra förändrade fält. 
 
För att ändra inställningar gå in på startsidan för IQ Web (gäller IQHeat Building,) och tryck på SMS-
länken. Se vidare under avsnittet IQ Web.  
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Nedan illustreras fabriksinställningarna. Den enda informationen som vanligtvis behöver ändras är 
Mottagartelefon 1 och 2. 
 
Förklaring Faktiskt värde Kommentar 
Init String 1 AT&FE0L0M0S0=

0&S0 
Initieringskommando till modemet. 

Init String 2 ATE0 Används ej 
Init String 3 AT+CGMM Används ej 
Init String 4 AT+GCAP Används ej 
Init String 5 AT+CREG? Används ej 
Init String 6 AT+CSQ Används ej 
Init Count 1 Bestämmer hur många av 

ovanstående strängar som ska 
skickas vid uppstart. 

Phone Number 1 +46733111111 Mottagartelefon 1. 
Använd ej syntax ”0733-111111” 

Phone Number 2 +46733222222 Mottagartelefon 2. 
Phone count 1 Sätt till 1 om endast det översta 

mobilen ska kontaktas vid larm. 
Sätt till 2 om båda mobilerna ska 
kontaktas vid larm. 

PIN 1234 Om PIN-koden är aktiverad på 
SIM-kortet skall den anges här. 
Modemets indikeringslampa 
blinkar med 3 sekunders intervall 
om rätt PIN-kod är angiven och 
GSM-nätet har detekterats. 
 
Om lampan blinkar med 1 
sekunds intervall så har fel PIN-
kod angivits. 

PIN 1234 Om PIN-koden är aktiverad på 
SIM-kortet skall den anges här. 
Modemets indikeringslampa 
blinkar med 3 sekunders intervall 
om rätt PIN-kod är angiven och 
GSM-nätet har detekterats. 
 
Om lampan blinkar med 1 
sekunds intervall så har fel PIN-
kod angivits. Tänk på att om fel 
PIN-kod anges tre gånger i rad så 
spärras SIM-kortet och måste 
låsas upp med den s.k. PUK-
koden 

ComPort for Modem COM1: Intern inställning, rör ej. 
enable SMS sending Ja Välj ja för att aktivera SMS larm. 
send SMS when Alarm is 
going into active state 

Ja Välj ja för att larm ska skickas när 
de blir aktiva. 

send SMS when Alarm is 
going into inactive state 

Nej Välj ja om även larm ska skickas 
när de återgår till inaktivt läge. 

Language ID 0 Intern inställning, rör ej. 



Ver. 2005-07-07 

www.alfalaval.com s.20

 
För att kontrollera att SIM-kort och GSM-modem fungerar skall ett test-SMS skickas med jämna 
mellanrum. Detta göra genom att trycka på knappen ”Send Test SMS”. 
 
 

8.3.1 Operatörspanel och Optimizer 
Istället för webben kan man använda Operatörspanel eller IQ Optimizer (I IQHeat Basic finns bara 
detta alternativ) för att förbereda modemet.   
 
 

 
 
 
 

Exempel på utseende av schema- 
inställning för mottagarnummer. 

Modem Parametrar 
Typ     GSM 
Status  READY 
Signal  20 
Reset   NEJ 
Telefonnummer 1: 
+46733975564 
Telefonnummer 2: 
+46708339756 
Telefonnummer 3: 
 
Telefonnummer 4: 
 
 

Exempel på utseende 
av inställning av 
parametrar i 
Operatörspanelen. 
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Appendix larmtexter 
 

Felorsak Klass Detaljer Svensk text (OP-panel/SMS) 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel VV Retur 

Varmvatten VVC temperatur.     
Givarfel Varmvatten Retur 
B032 

Givarfel; kabelbrott liknande. B 
Vid fel satt till -
1grC Givarfel Ute B001 

Utegivare.     Givarfel Utegivare B001 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel RumsRef 
Rumsreferens. Tillval!     Givarfel Rumsreferens 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel PrimIn 
Primär in.     Givarfel Primär In B004 
För låg temperatur B < 65grC Låg Temp Prim In 
Primär in.     Låg Temp Primär Fram B004 
Extern larmingång. A Normalt sluten. Extern SummaLarm 
      Externt SummaLarm 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel PrimRet 
Primär retur.     Givarfel Primär Retur B104 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel DiffTryck 
Difftrycksgivare om sådan finns. Tillval!     Givarfel DiffTryck 
Givarfel; kabelbrott liknande. A Reglering Givarfel V1 Fram 

Exempel på utseende av 
inställningar i Optimizern. 
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stannar 
Värme 1 Framledning.     Givarfel Värme1 Fram B001 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel B007 

Värme 1 Primärretur     
Givarfel Värme1 Primär Retur 
B007 

Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel B103 
Värme 1 Sekundär retur (cirkulation)     Givarfel Värme1 Retur B103 
Avvikelse Ärvärde från börvärde i mer 
än visst antal minuter. A 5grC i 10min TempAvvikelse V1 

Värme 1. Ej vid handkörning av ställdon.   
(ändingsbart, 
PPC/Web) 

Temperatur Avvikelse 
Värme1 

Givarfel; kabelbrott liknande. A 
Reglering 
stannar Givarfel VV B003 

Varmvatten framledning     Givarfel Varmvatten B003 
För hög temperatur A > 70grC Hög Temp VarmV 

Varmvatten framledning     
Hög Temperatur Varmvatten 
(70GrC) 

För låg temperatur B < 40grC Låg Temp VarmV 

Varmvatten framledning     
Låg Temperatur Varmvatten 
(40GrC) 

Avvikelse Ärvärde från börvärde i mer 
än visst antal minuter. A 5grC i 10min Avvikelse VV 
Varmvatten. Ej vid handkörning av 
ställdon.   

(ändingsbart, 
PPC/Web) Avvikelse Varmvatten 

Givarfel; kabelbrott liknande. A 
Reglering 
stannar Givarfel V2 Fram 

Värme 2 framledning.     Givarfel Värme2 Fram B012 
Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel B072 

Värme 2 primärretur.     
Givarfel Värme2 Primärretur 
B072 

Givarfel; kabelbrott liknande. B  Givarfel B102 

Värme 2 sekundär retur (cirkulation).     
Givarfel Värme2 Cirkulation 
B102 

Avvikelse Ärvärde från börvärde i mer 
än visst antal minuter. A 5grC i 10min TempAvvikelse V2 

Värme 2. Ej vid handkörning av ställdon.   
(ändingsbart, 
PPC/Web) 

Temperatur Avvikelse 
Värme2 

 
För Hantering av larm och kvittering via IQ WEB 100/200 eller IQ Optimizer 100 se deras separata 
manualer för handhavande. 
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9. Cetetherm IQ Web 
 

9.1. Vad är IQ Web 
Denna del av användarmanualen beskriver användandet av Cetetherm IQ Web. För en djupare 
beskrivning av igångkörning, teknisk specifikation, systemkrav mm hänvisas till dokumentet 
Igångkörningsinstruktion för IQ Web från Alfa Laval AB. 
 
Cetetherm IQ Web är ett webbaserat övervakningsverktyg. Verktyget underlättar för operatören att 
läsa och ändra värden i fjärrvärmecentraler på distans. 
 
 

9.2. Första starten av programmet 
 
Kontrollera att följande åtgärder är utförda innan anslutning till undercentral görs. 
 

• Att installation på kontor och undercentral är utförd enligt dokumentation från Alfa Laval 
• Att systemkraven för körning av IQ Web är uppfyllda 
• Att ni erhållit adressen till undercentralen från er systemansvarig 
• Att ni har lösenord och användarnamn tillgängligt 

 
 

9.3. Att ansluta till en undercentral  
9.3.1 Inloggning  

1. Öppna webbläsaren (browsern) 
2. Skriv in adressen (IP-numret) i webbläsarens adressfält. 
3. När inloggningsrutan visas: Skriv in det användarnamn och lösenord som du erhållit. IQ Web 

levereras med användarnamn ”alla” och lösenord ”alla123!”. Se avsnitt 9.4.10 för mer 
information om hur du ändrar användarnamn/lösenord på din användare. 

4. Klicka sedan på ”OK” knappen 
 
 

 
Bild 5  
 
 
 

9.3.2 Utloggning 
För att logga ut, stäng ner webbläsaren.  
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9.3.3 Lägga till i Mina Favoriter 
För att underlätta anslutningen till undercentralen går det att lägga till undercentralens adress i Mina 
Favoriter (Favorites), detta bör göras på startsidan. 
 

1. Högerklicka på sidan, välj Lägg till i Mina Favoriter (Add to Favorites..) 
2. Skriv in vad du vill kalla undercentralen för i namn-fältet. 
3. Välj vilken mapp du vill spara favoriten i. 
4. Klicka OK 

 

 
 
 
 
 
 
 

Viktigt! 
 
�����������	�
������������������������������	�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� !"����##$��
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9.4 Vyer och sidor 
9.4.1 Navigering av sidorna 
 
För att växla mellan sidorna så finns det menyer att välja bland på den övre delen av sidan (Bild 6). 
 
T.ex. För att navigera till sidan för varmvatten så klicka först på Värme/VV, en ny rad kommer att 
visas. Klicka sedan på varmvatten och sidan för varmvatten kommer att visas. 
 
 

 
Bild 6  
 
 
Menyer 
Flödesbild: Klicka här för att se flödesbilden. 
Värme/VV: Här finns länkar till sidorna för värmekrets1-3 samt varmvatten 
Tidsschema: Här finns länkar till tidsscheman för värmekrets 1-3 samt varmvatten 
Tjänster: Här finns de tillvalstjänster som anläggningen är utrustad med. T.ex. Report1003 
Larm: Länkar till sidor för Larmlista, Larmhistorik och Larminställningar 
Inställningar: Länkar till inställningssidor för SMSlarm³, EMail, Användare, Nätverk, Energimätare 
och ändra anläggningsnamn 
 
Datafält 
Fjärrvärmecentral: Här visas det angivna namnet på fjärrvärmecentralen. Namnet går att ändra 
under menyn Inställningar/ Anläggningsnamn. 

                                                
3 Tillvalstjänst 
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9.4.2 Larmlista 
Här visas de larm som för tillfället är aktiva. För information om de senaste 15 larmen, klicka på 
larmhistorik. 
 
OBS! För mer detaljerad information ang. larm och larmgränser, se avsnittet Larmer i denna manual.  
 
 
 

 
Bild 7 
 
 
 
Typ av larm: Här visas typen för de aktiva larmen. T.ex. Varmvatten, Värme1 framledning  
 
År/Mån/Dag   Tim/Min : Här anges tiden och datumet när larmet inträffade. 
 
Antal aktiva larm: Om det finns några aktiva larm visas antalet i denna ruta. 
 
Reset: Genom att klicka på denna knapp töms larmlistan från de larm som är manuellt återställbara 
och inte längre aktiva. Aktiva larm måste åtgärdas innan de kan återställas, t.ex. genom att 
temperaturen sänks under larmgränsen. 
 
OBS! Larm som återställs automatiskt flyttas till larmhistoriken 
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9.4.3 Larmhistorik 
Här visas typ och tidpunkt för de senast 15 inträffade larmen. 
 
OBS! För mer detaljerad information ang. larm och larmgränser, se avnsittet Larmer i denna manual. 
 
 

 
Bild 8 
 
 
 
Typ av larm: Här visas av vilken typ larmet var. T.ex. Varmvatten, Värme1 framledning osv. 
 
År/Mån/Dag Tim/Min: Här anges tiden och datumet när larmet inträffade. 
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9.4.4 Larminställningar 
Justering av larmnivåer. 
 
OBS! För mer detaljerad information ang. larm och larmgränser, se avnsittet Larmer i denna manual. 
 
 

 
Bild 8 
 
Fjärrvärme 
- Undre gräns temperatur: Larmet aktiveras när temperaturen understiger denna gräns 
- Fördröjning: Den tid i sekunder som fjärrvärmelarmet måste ha varit aktivt utan avbrott innan 
IQHeaten skickar ut ett larm. 
 
Varmvatten 
- Max avvikelsetemperatur: Anger största avvikelsen från börvärdet som varmvattnet får ha innan 
IQHeat skickar ut ett larm. 
- Fördröjning: Den tid som varmvatten-larmet måste ha varit aktivt utan avbrott innan IQHeaten 
skickar ut ett larm. 
- Undre gräns temperatur: Larmet aktiveras när temperaturen understiger denna gräns 
- Fördröjning: Den tid i sekunder som fjärrvärmelarmet måste ha varit aktivt utan avbrott innan 
IQHeaten skickar ut ett larm. 
- Övre gräns temperatur: Larmet aktiveras när temperaturen överstiger denna gräns 
- Fördröjning: Den tid i sekunder som fjärrvärmelarmet måste ha varit aktivt utan avbrott innan 
IQHeaten skickar ut ett larm 
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Värme1, Värme2, Värme3 
- Max avvikelsetemperatur: Anger största avvikelsen från börvärdet som Värme1 får ha innan IQHeat 
skickar ut ett larm. 
 
- Fördröjning: Den tid som Värme1-larmet måste ha varit aktivt utan avbrott innan IQHeaten skickar ut 
ett larm. 
 
- Pumplarm Fördröjning: Den tid som pump-larmet måste ha varit aktivt utan avbrott innan IQHeaten 
skickar ut ett larm. 
 
- Larm expansionskärl: Den tid som larmet för expansionskärl måste ha varit aktivt utan avbrott innan 
IQHeaten skickar ut ett larm. 
 



Ver. 2005-07-07 

www.alfalaval.com s.30

9.4.4 Flödesbild 
Flödesbilden ger en snabb överblick av hela systemet.  
 
OBS! Utseendet på websidan kan variera beroende på vilken systemtyp som används och vilka 
tillval/tjänster som är aktiverade. T.ex. värme2 finns endast med för systemtypen IQHeat 110. 
 
 

 
 
Bild 9 
 
Temperaturdifferens fjärrvärme: Visar differensen mellan primär framledning och primär retur. 
 
Fjärrvärmecentral: Här visas namnet på fjärrvärmecentralen 
 
Avläsning för fjärrvärme  
- Energiräknare (MWh): Visar den ackumulerade energiåtgången i megawattimmar 
 
- Volymräknare (m³): Visar det ackumulerade volymen i kubikmeter 
 
- Momentan effekträknare (kW): Visar nuvarande effektuttag i kilowatt 
 
- Momentan flödesräknare (l/s): Visar flödet i liter/sekund 
 
Kallvatten/varmvatten (m³): Visar ackumuleradeflödetvärdet från kall/varmvatten mätaren i 
kubikmeter 
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Driftläge värme1: Visar driftläget för värmekrets 1, det finns 4 olika driftlägen samt ett läge för 
avstängd. Alla driftlägen styrs av tidsschemat. 
 
 

• Av: Anläggningen är avstängd 
• Vilande: Fabriksinställning är 15°C 
• Reducerad: Fabriksinställning är 20°C 
• Komfort: Fabriksinställning är 21°C 
• Konstant: Fabriksinställning är 45°C 

 
 
Driftläge värme2: Visar driftläget för värmekrets 2, det finns 4 olika driftlägen samt ett läge för 
avstängd. Alla driftlägen styrs av tidsschemat. 
 

• Av: Anläggningen är avstängd 
• Vilande: Fabriksinställning är 15°C 
• Reducerad: Fabriksinställning är 20°C 
• Komfort: Fabriksinställning är 21°C 
• Konstant: Fabriksinställning är 45°C 

 
Utetemperatur: Visar det aktuella värdet från utetemperaturgivaren 
 
Antal larm: Om det finns några aktiva larm så visas antalet i denna ruta. 
 
Pumpar: Kan antingen vara i läge Från eller Till 
 
Rums referensgivare 1 och 2: Visar värdena från rumsreferensgivarna 
 
 
9.4.4.1 Givare 
Temperaturgivarna mäter temperaturen i grader Celsius. 
 
B001: Värme1 framledning 
B003: Varmvatten  
B012: Värme2 framledning 
B103: Värme1 retur 
B007: Prim retur värme1  
B102: Värme2 retur 
B072: Prim retur värme2  
B032: VVC   
B108: Primär retur 
B004: Primär framledning 
 
 
9.4.4.2 Ställdon 
Ställdonen visar ventilöppningsgraden i procent. 
 
Y005: Varmvatten 
Y001: Värme1 
Y007: Värme2 
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9.4.5 Varmvatten 
Denna sida berör varmvattenkretsen i systemet. Till höger om varje rubrik finns ett frågetecken.  
Klicka på detta så kommer en förklaringstext fram för de inställningar som finns under rubriken. 
 
OBS! För mer detaljerad information ang. ställdon och pumpar, se avsnittet IQHeat i denna manual. 
 
 

 
 
Bild 10 
 
9.4.5.1 Reglering ställdon 
Här finner man inställningar för att manuellt kunna styra regleringen av ställdonet. 
 

• Funktionsläge - Här ser man om regleringen är i läge auto eller manuell 
• Öppningsgrad – Anger ventilens öppningsgrad, är funktionsläget satt till manuell kan 

öppningsgraden på ställdonet styras manuellt 
 
Ändra funktionsläge  
Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är justerad. 
 
Ändra öppningsgrad manuellt 
Se till att regleringen är satt till manuell, skriv sedan in önskat värde och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är ifylld. 
 
OBS! Endast en parameter kan ändras åt gången. 
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9.4.5.2 Reglering pumpar 
Här finns parametrar för att manuellt kunna styra pumpen till värmekretsen. 
 

• Funktionsläge - Visar om regleringen är i läge auto eller manuell 
• Pump – Visar om pumpen är av eller på, är funktionsläget satt till manuell kan pumpen 

startas/stängas av manuellt 
 
Ändra funktionsläge  
Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är ändrad. 
 
Starta eller stanna pumpen manuellt 
Se till att funktionsläget är satt till manuell. Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera 
önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till höger om rutan som är justerad. Som en 
säkerhetsåtgärd stänger ställdonet automatiskt för denna krets, om det är öppet.   
 
OBS! Endast en parameter kan ändras åt gången. 
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9.4.6 IQ Return 100 
IQ Return ser till att fjärrvärmen utnyttjas så effektivt som möjligt. Genom att begränsa effektuttaget 
erhålls en högre avkylning och lägre returtemperatur. På denna sida kan man ställa in 
returtemperaturdifferensen. 
 
 

 
 
 
Bild 11 
 
Returtemperaturdifferens: Anger hur många grader temperaturen kan skilja, mellan primär retur 
värme1 och värme1 retur, innan IQ Return aktiveras. 
 
Antal starter: Totala antalet starter av IQ Return 
 
Driftstid: Hur lång tid i timmar som IQ Return har varit aktiverad. 
 
 

9.4.7 Värme1/Värme2/Värme3 
 
De vyer och sidor som finns tillgängliga i programmet varierar beroende på vilken systemtyp som 
används. Värme2 finns bara med för systemtypen IQHeat 110. Sidorna för värme1 och värme2 är 
identiska, varför bara sidan för värme1 tagits upp.  
 
Till höger om varje rubrik finns ett frågetecken.  Klicka på detta så kommer en förklaringstext fram för 
de parametrar som finns under rubriken. 
 
OBS! För mer detaljerad information, se avnittet IQHeat i denna manual. 



Ver. 2005-07-07 

www.alfalaval.com s.35

 
 
Bild 12 
 
 
9.4.7.1 Aktiveringstemp ECO 
Aktiveringstemperatur är till för att starta regleringen när utetemperaturen har fallit tillräckligt lågt för 
att en uppvärmning behövs. Exempel på starttemperaturer är t ex 18°C för Komfort, 15°C för 
Reducerad och 13°C för vilande. 
 
Starttemperaturerna jämförs med den använda utetemperaturen (se värmekurva).  
 
För att ändra dessa starttemperaturer: Skriv in önskat värde under nytt och klicka på Ändra knappen 
till höger om den inskrivna värdet, endast ett värde kan ändras åt gången. 
 
9.4.7.2 Önskad innetemp 
Driftinställningar anger ett börvärde för önskad innetemperatur vilken används som parameter till 
värmekurvan. Exempel på temperaturer som dessa kan ha är 21° för Komfort, 18°C för Reducerat 
och 15°C för Vilande. 
 
För att ändra dessa temperaturer 
Skriv in önskat värde under nytt och klicka på Ändra knappen till höger om rutan som är ifylld,  
 
OBS! Endast ett värde kan ändras åt gången. 
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9.4.7.3 Värmekurva 
Parametrar som bestämmer värmekurvan. 
 
- 5 punkts värmekurva med justerbara parametrar 

• P1 UteT - Dimensionerad utetemperatur 
• P1 Fram - Framledntemp vid P1 UteT 
• P2 UteT - Utetemp för P2 
• P2 Fram - Framledntemp vid P2 UteT 
• P3 UteT - Utetemp 0 graderC 
• P3 Fram - Framledntemp vid 0 graderC 
• P4 UteT - Utetemp för P4 
• P4 Fram - Framledntemp vid P4 UteT 
• P5 UteT - Utetemp för P5 
• P5 Fram - Framledntemp vid P5 UteT 
 

- Övriga justerbara parametrar 
• MAX - Maxbegränsning av framledningstemperatur 
• MIN - Minbegränsning av framledningstemperatur 
• Byggnadstidskonstant – Är ett värde på byggnadens förmåga att lagra värme 
• Influens – Anger hur många procent av den använda utomhustemperaturen som kommer från 

den beräknade, resten kommer från den verkliga utetemperaturen 
 
För att ändra dessa värden 
Skriv in önskat värde under nytt och klicka på Ändra knappen till höger om rutan som är ifylld. 
 
OBS! Endast ett värde kan ändras åt gången. 
 
 
9.4.7.4 Reglering ställdon 
Här finns parametrar för att manuellt kunna styra regleringen av ställdonet. 
 

• Funktionsläge - Här ser man om regleringen är i läge auto eller manuell 
• Öppningsgrad – Anger ventilens öppningsgrad, är funktionsläget satt till manuell kan man 

styra öppningsgraden på ställdonet manuellt 
 
Ändra funktionsläge  
Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är justerad. 
 
Ändra öppningsgrad manuellt 
Se till att regleringen är satt till manuell, skriv sedan in önskat värde och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är ifylld. 
 
OBS! Endast en parameter kan ändras åt gången. 
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9.4.7.5 Reglering pumpar 
Här finns parametrar för att manuellt kunna styra pumpen till värmekretsen. 
 

• Funktionsläge - Här visas om regleringen är i läge auto eller manuell 
• Pump – Visar om pumpen är av eller på, är funktionsläget satt till manuell kan pumpen 

startas/stängas av manuellt 
 
Ändra funktionsläge  
Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är ändrad. 
 
Starta eller stanna pumpen manuellt 
Se till att funktionsläget är satt till manuell. Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera 
önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till höger om rutan som är justerad.  
 
VARNING! Lämna aldrig pumpen i funktionsläge ”manuell”. I detta läge sätts all automatik ur spel och 
exempelvis frostskyddet kommer inte att fungera. 
 
OBS! Endast en parameter kan ändras åt gången. 
 
 
9.4.7.6 Översikt 
Här kan nuvarande temperaturer och driftlägen läsas av, det finns även möjlighet att ställa 
manöverläge. 
 

• Utetemp – Nuvarande utetemperatur 
• Använd utetemp – Den ”utetemperatur” som regleringen använder 
• Värme1 fram – Framledningstemperaturen för värme1 
• Driftläge – Anger vilket driftläge anläggningen befinner sig i, detta bestäms av schemat 
• Manöverläge – Anger om anläggningen är av, på eller styrs av ECO-funktion 

 
Ändra Manöverläge 
Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är justerad. 
 
OBS! Endast en parameter kan ändras åt gången. 
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9.4.8 Schema värme1/värme2  
 
De vyer och sidor som finns tillgängliga i programmet varierar lite beroende på vilken systemtyp som 
används. Värme2 tidsschema finns bara med för systemtypen IQHeat 110. Schemat för värme1 och 
värme2 är identiska, varför bara sidan för värme1 tagits upp.  
 
OBS! För mer detaljerad information, se avsnittet IQHeat i denna manual. 
 

 
 
Bild 12: I ovanstående exempel så kommer dygnsschema 1 att löpa mellan kl 05:00 och 16:00 medan 
dygnsschema 2 löper från kl 16:00 till 05:00. 
 
 
 
9.4.8.1 Dygnsschema 1-4 
Varje värmekrets kan ha upp till fyra stycken dygnsschema aktiverade, det finns ett läge för varje 
dygnsschema. Läget gäller till nästa tid inträffar. Om endast en tid ställs in, kommer anläggningen 
bara köras enligt detta. 
 

• Status - Här ser man om ett dygnsschema är aktivt 
• Läge – Visar läget anläggningen antar för schemaposten när den är aktiv 
• Start – Anger tidpunkt för när schemaposten startar när den är aktiverad 
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Ändra status 
Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är ändrad. 
 
Ändra läge  
Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är ändrad. 
 
Ändra starttid 
Skriv in önskat värde under nytt och klicka på Ändra knappen till höger om rutan som är ifylld. 
 
OBS! Endast en parameter kan ändras åt gången. 
 
9.4.8.2 Veckoschema 1-2 
Det finns två stycken veckoschema för varje värmekrets, som innebär undantag från dygnsschemat. 
För varje aktivt veckoschema måste två tidpunkter sättas, en start och en stopp tid, och det 
funktionsläge som skall gälla däremellan.  
 
OBS! Veckoschema är överordnade dygnsscheman, på så sätt att när ett veckoschema är aktivt så 
upphör dygnsschemans inverkan och när veckoundantaget slutar övergår läget till den som anges av 
aktuellt dygnsschema. 
 

• Status - Här ser man om ett dygnsschema används eller ej 
• Läge – Visar det läget anläggningen antar för detta schema när det är aktivt 
• Start dag – Anger startdag för denna schemapost 
• Start – Anger tidpunkt som denna schemapost startar när det är aktivt 
• Stopp dag – Anger stoppdag för denna schemapost 
• Stopp – Anger tidpunkt som denna schemapost skall stoppa 

 
Ändra status 
Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är ändrad. 
 
Ändra läge 
Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är ändrad. 
 
Ändra start dag 
Klicka på rullgardinsmenyn  längst till höger, markera önskat alternativ och klicka på Ändra knappen 
till höger om rutan som är ändrad. 
 
Ändra start 
Skriv in önskat värde under nytt och klicka på Ändra knappen till höger om rutan som är ifylld. 
 
Ändra stopp dag 
Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är ändrad. 
 
Ändra stopp 
Skriv in önskat värde under nytt och klicka på Ändra knappen till höger om rutan som är ifylld. 
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9.4.8 Schema varmvatten  
På denna sida görs inställningar för varmvattenkretsens dygnsschema. 
 

 
 
Bild 12:  
 
9.4.8.1 Dygnsschema 1-2 
Varmvattenkretsen kan ha upp till två stycken dygnsschema aktiverade, det finns ett läge för varje 
dygnsschema. Läget gäller till nästa tid inträffar. Om endast en tid ställs in, kommer anläggningen 
bara köras enligt detta. 
 

• Status - Här ser man om ett dygnsschema är aktivt 
• Läge – Visar läget anläggningen antar för schemaposten när den är aktiv 
• Start – Anger tidpunkt för när schemaposten startar när den är aktiverad 

 
Ändra status 
Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är ändrad. 
 
Ändra läge  
Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger, markera önskat alternativ och klicka på Ändra knappen till 
höger om rutan som är ändrad. 
 
Ändra starttid 
Skriv in önskat värde under nytt och klicka på Ändra knappen till höger om rutan som är ifylld. 
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9.4.9 Inställningar nätverk 
OBS. Följande information är främst riktad till systemadministratörer när ändringar ska göras i 
nätverksinställningarna. 
På denna sida görs inställningar för vilken adress kommunikationskortet ska ha. Man kan antingen 
använda sig av en DHCP-server som automatiskt tilldelar kortet en adress, eller så anger man själv 
en fast ip-adress. Kortet levereras fabriksinställt med följande inställningar. 
 
Ip-adress:     169.254.100.100 
Subnetmask:  255.255.0.0 
Default GW:    0.0.0.0 
 
 
9.4.9.1 Ändra fast IP 

1. För att ändra de fasta inställningarna så skriv in nya värden i rutorna för IP-
adress/Subnetmask/Default GW samt klicka ur rutan för DHCP.  

2. När du kontrollerat att alla värden stämmer så klicka på uppdatera för att spara de nya 
inställningarna.  

3. För att de nya inställningarna ska ta effekt så klicka på reset-knappen längst ner på sidan.  
 

 
 
Bild 13: 
För att använda IQWeb i ett DHCP-nätverk så använd bara namnet till enheten. Hittas under ”Fasta 
Inställningar och DNS namn”.  
Tex. Skriv in SBT_RCC_V2_0FBD i webläsaren och tryck Enter för att komma till inloggningssidan. 
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9.4.10 Inställningar användare/lösenord 
 
För att få åtkomst till IQ Web så krävs en inloggning med lösenord. När enheten levereras så är den 
förkonfigurerad med användarnamnet ”alla” och lösenordet ”alla123!” utan citationstecken. 
 
OBS! Du måste ändra lösenord och användarnamn första gången du använder din IQHeat p.g.a 
säkerhetsskäl. 
 
Lösenordet kan bestå av nästan alla bokstäver och siffror. 
Använd inte tecknen ’ och ” eller mellanslag i lösenordet! 
 
Ändra lösenord/användarnamn 
För att ändra lösenord och användarnamn, klicka på knappen ”Uppdatera” när du skrivit in ditt nya 
användarnamn och lösenord. 
 
 

 
 
Bild 14: 
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9.4.11 Inställningar av energi, vatten och volymmätare 
 
För att ändra mätarställningen som visas i IQWeb så ta först reda på den aktuella ställningen från din 
energi/volym räknare. Det som behövs är nuvarande mätarställning och den konstant som 
räkneverket använder sig av. 
 
Börja med att skriva in korrekt omvandlingskonstant för mätaren och klicka sedan på ändra-knappen. 
 
Skriv sedan in det antal pulser som multiplicerat med omvandlingskonstanten ger den korrekta 
mätarställningen. 
 
T.ex. Om ställningen från räkneverket är 1242.6 MWh och konstanten för varje puls är 0.1. Skriv då in 
12426 i fältet för antal pulser, dvs 12426x0.1=1242.6. Klicka sedan på ändra.  
För att nollställa mätarställningen så klicka på Reset-knappen för vald mätartyp. 
 
OBS! Använd punkt (.) istället för komma (,) vid inmatning av värden. 
 
 

 
 
Bild 15: 
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9.4.12 Inställningar av benämning på fjärrvärmecentral 
 
- Skriv in det namn du vill ska gälla för fjärrvärmecentralen.  
- Namnet kommer sedan att visas i menyraden uppe till höger på alla sidor på den centralen. 
- Klicka sedan på knappen ”Ändra namn” för att lagra det nya namnet. 
 

 
 
Bild 16: 
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10. Tillval  
  

10.1 Allmänt 
De optionspaket som nedan är beskrivna kortfattat ingår ej i någon av standardpaketet i Cetetherm 
IQHeat. Nya tilläggstjänster i form av hårdvara, mjukvara eller tjänster utvecklas, liksom de gamla 
förfinas, varför kontakt med Alfa Laval bör tas för en uppdaterad information ifall intresse finnes till 
utbyggnad eller uppgradering av en redan gjord värmeinstallation. 
 
 

10.2 Cetetherm IQ Optimizer 100 
Tillägget innebär en PocketPC, med Cetetherm IQHeat programvara för plattformen PocketPC med 
Windows Mobile 2003. Det speciellt utvecklade programmet har ett lättöverskådligt grafiskt gränssnitt 
för kontroll, övervakning och justering av undercentralen. Data och exempelvis regulatorinställningar 
kan lagras i Pocket PCn, för att sedan appliceras på en annan undercentral. Cetetherm IQ Optimizer 
100 innebär förenklad service, enklare inställningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra 
pocket-PC användare.  Denna applikation och de möjligheter Cetetherm IQ Optimizer 100 har, 
beskrivs i en egen manual.  
 
 

10.3 Cetetherm IQ Heat Refill  
Cetetherm IQHeat Refill ger möjligheten att uppgradera befintlig fjärrvärmecentraler med ny styr-, 
regler och övervakningsutrustning. Cetetherm IQHeat Refill innebär en paketering med hårdvara och 
mjukvara i form av programmerad reglerenhet, givare och apparatskåp. Inkoppling till befintliga 
ställdon ( styrsignal 0-10V) och pumpar. Medför att endast måttliga ingrepp behöver göras i befintlig 
installation. Cetetherm IQHeat Refill finns i 5 huvudvarianter. Se sid. 3. 
 
 

10.4 Extra givare. 
Cetetherm IQHeat är förberedd för installation av en extra givare som även kan konfigureras efter 
installationen av fjärrvärmecentralen/Cetetherm IQHeat utförts.  
Extra givare kan vara intressant om man vill läsa av något som inte ingår i standardutförandet av 
Cetetherm IQHeat, t.ex. en differenstrycksgivare för primära fjärrvärmens differenstryck, eller en 
referenstemperaturgivare för inomhustemperatur.  
Konktakta Cetetherm för information om vad som är möjligt att ansluta. 
 
 

10.5 Cetetherm IQ Return 100  
Cetetherm IQ Return 100 innebär att reglerenheten kontinuerligt kontrollerar skillnaden mellan primär 
retur och retur från värmesystemet. För denna temperaturskillnad sätts ett max värde, som motsvarar 
värmeväxlarens beräknade prestanda. Om temperaturskillnaden går över det förinställda, regleras 
primärflödet ner så att  temperaturskillnaden når sitt värde, och därigenom håller nere den primära 
returtemperaturen. Funktionen är aktiv exempelvis då inomhustemperaturen ska uppjusteras efter en 
nattsänkning, eller vid en tillfällig köldknäpp, då effektuttaget från undercentralen överstiger 
dimensionerande data. Uppvärmningsförloppet förlängs över tiden, för att minska momentaneffekt 
och momentant flödesuttag ur nätet. Cetetherm IQ Return 100 innebär att det tillfälligt blir en något 
lägre framledningstemperatur, och en något lägre genomsnittlig primär returtemperatur 
 
 
 


