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1. Cetetherm IQ Report 100 
Denna användarmanual beskriver användandet av IQ Report 100, tillval till IQ Heat 
För en mer detaljerad beskrivning av igångkörning, teknisk specifikation, systemkrav mm hänvisas till 
dokumentet Igångkörningsinstruktion för Cetetherm IQHeat Building. 
 
 

1.1. Vad är Cetetherm IQ Report 100 
IQReport är ett driftuppföljningssystem för Alfa Lavals IQHeat-plattform och  ger användaren  
drifthistorik för värme- och varmvattenkretsarna.  
IQ Report 100 har en korttidslogg på upp till 8 dagar och kan visa 1, 2, 3 eller 8 dygn i en linjegraf 
eller detaljerade siffervärden i tabellform. 
 
 

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

• Att installation på undercentral är utförd enligt dokumentation från Alfa Laval 
• Att systemkraven för körning av IQ Web 200 är uppfyllda 
• Att ni erhållit adressen till undercentralen från er systemansvarig 
• Att ni har lösenord och användarnamn tillgängligt 
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2. Inledande instruktioner 
IQ Report 100 förutsätter att en Cetetherm IQHeat Building1 är installerad och att den är ansluten till 
ett datornätverk. Se dokumentet ”IQHeat användarmanual” för mer detaljer ang anslutning via 
nätverk.  
 
 
För att navigera till sidan för IQReport 100 så välj ”Tjänster” i menyraden överst på sidan. Klicka 
sedan på länken för Report100. 
Se bild 1. 
 
 

 
Bild 1 

                                                
1 Cetetherm IQ Heat Basic kan kompletteras till en Building  - kontakta Alfa Laval 
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3. Hur du manövrerar IQReport 
 
Värme1  
För att se grafen väljs önskad tidsperiod (1, 2, 3 eller 8 dygn) i rullningslistan. 
 
Värme22   
För att se grafenväljs önskad tidsperiod (1,2,3 eller 8 dygn) i rullningslistan. 
 
Varmvatten 
För att se grafen väljs önskad tidsperiod (1, 2, 3 eller 8 dygn) i rullningslistan. 
 
Tabell 
Visar en tabell över alla lagrade värden inom den valda perioden (1, 2, 3 eller 8 dygn) 
 
Excel 
För att få värdena i ett Microsoft Excel formulär väljs önskad månad i rullningslistan.3  
 
 

 
Bild 2  
 

                                                
2 Endast för system med två värmekretsar 
3 OBS! Microsoft Excel måste vara installerat på datorn för att detta ska fungera 
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4. Tabell 
 
För att visa en tabell över alla värdena i sifferform så välj önskad tidsperiod (1, 2, 3 eller 8 dygn) i 
rullningslistan. Ett nytt fönster kommer att öppnas som innehåller tabelldatan. (se bild 3) 
 
Tabellen listar värden med det senast lagrade värdet överst i tabellen. Nya värden lagras var 10:e 
minut, dvs 6 ggr i timmen.  
 
Medelvärde: Visar medelvärdet för den aktuella tidsperioden (1, 2, 3 eller 8 dygn) 
Tid: Visar datum och klockslag för när värdena lästs av. 
Utetemp: Visar utetemperaturen, taget från utetemperaturgivaren i grader celsius. 
Primär fram: Visar temperaturen för primär framledning i grader celsius. 
Primär Retur: Temperatur för primär returledning i grader celsius 
Värme1 Fram: Framledningstemperatur för Värme1 i grader celsius. 
Värme1 Retur: Visar temperaturen för Värme1 returledning i grader celsius 
Värme1 Ställdon: Visar ställdonets läge i procent 
Värme2 Fram: Framledningstemperatur för Värme2 i grader celsius. 
Värme2 Retur: Visar temperaturen för Värme2 returledning i grader celsius 
Värme2 Ställdon: Visar ställdonets läge i procent 
 
Varmvatten: Visar temperaturen för varmvattnet i grader celsius  
VVC: Temperatur för VVC i grader celsius 
Varmvatten Ställdon: Visar ställdonets läge i procent 
 

 
Bild 3 
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5. Excel 
 
När du valt önskad månad i rullningslisten så kommer nedanstående fönster att öppnas. (bild 4) 
Denna funktion gör att användaren kan få upp alla lagrade värden i MS Excelformat. Detta för att 
underlätta för användaren att spara historisk data lokalt. 
 
För att spara värden lokalt så gör tex följande: 
1) Klicka på alternativet ”File” eller ”Arkiv” i menyn. 
2) Välj ”Save As” eller ”Spara som” 
3) Fyll i det filnamn som du vill filen ska heta. 
4) Välj spara som “Microsoft Excel workbook”  eller ”Microsoft Excel arbetsbok”. 
5) Klicka på ”Save” eller ”Spara” 
 
 

 
Bild 4 
 
 


