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Del 1: Individuell mätning och debitering (IMD)
Översikt — Trådlös mätning

EcoGuard levererar ett helt trådlöst system för individuell mätning och debitering (IMD) i fastigheter.
Systemet är ett komplett IMD-system med mätare, givare, insamlingsenhet i hus och presentationsprogramvara
(CURVES) för statistik och med koppling till ekonomisystem för debitering.
12. Debitering

11. Fastighetsägare etc.

9. Databasserver

10. Data från centralenhet
till databasserver

13. Boende

7. Centralenhet
5. Rörtemperaturmätare

4. Vattenmätare

6. Värmemängdsmätare

8. Mätvärden från mätare /
givare till centralenhet

1. Innetemperaturgivare

2. Utetemperaturgivare
3. Elmätare
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Översiktsbild trådlös mätning — förklaringar
1. Innetemperaturgivare

En eller flera innetemperaturgivare monteras i varje lägenhet i fastigheten. Temperaturvärden skickas kontinuerligt trådlöst
till centralenheten.

2. Utetemperaturgivare

Utetemperaturgivare monteras på lämplig plats utomhus. Med utetemperaturmätning erhålls en referens till innetemperaturmätning.

3. Elmätare

Elmätare färdigmonterade med givare för kontinuerlig individuell elmätning gör det möjligt för boende att påverka sin egen
energiförbrukning.

4. Vattenmätare

En eller flera varmvatten- och kallvattenmätare integrerade med givare mäter kontinuerligt förbrukningen. Värden skickas
trådlöst till centralenheten.

5. Rörtemperaturmätare

Rörtemperaturmätare integrerade med givare ger möjlighet att t.ex. se temperaturer i VVC-slingor i realtid och få kontroll på
Legionellabakterier.

6. Värmemängdsmätare

Värmemängdsmätare integrerade med givare är en energimätare som bygger på mätning av flödet och temperaturskillnaden
mellan det ingående och utgående vattnet till radiatorerna. Värden skickas trådlöst till centralenheten.

7. Centralenhet

En eller flera centralenheter (insamlingsenheter) placeras på lämpliga platser i fastighetsbeståndet. De kan samla in data från
flera tusen givare och har en mottagarräckvidd på normalt 50–100 meter.

8. Mätvärden från mätare / givare till centralenhet

Mätvärden från mätare och givare överförs med radiosignaler över ISM-SRD-bandet till en centralenhet.

9. Databasserver

I en centralt placerad databasserver lagras och bearbetas data. Klientprogramvaran CURVES ger tillgång till alla mätvärden,
statistik och förbrukningsdata. Databasen är installerad på en server i en driftsäker och informationssäkrad datorhall. EcoGuard ansvarar i normalfallet för drift av servrar och serverprogramvara. Backup och arkiv av mätvärden i 10 år.

10. Data från centralenhet till databasserver

Data från centralenheterna överförs trådlöst via GPRS-modem (GSM/3G) eller internet (Ethernet) till EcoGuards databasserver.

11. Fastighetsägare etc.

Fastighetsägare, förvaltare och föreningar loggar in i CURVES och får där tillgång till alla mätvärden, statistik och förbrukningsdata. Olika larm kan också fås.

12. Debitering

Alla mätvärden och förbrukningsdata som importeras in i CURVES kan användas för debitering. Efter anpassning mot aktuellt
ekonomisystem kan data importeras automatiskt hela vägen in på de boendes avgiftsavi.

13. Boende

De boende kan se sina förbrukningsdata via en personlig webb-inloggning.
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Om trådlös mätning

De funktioner man eventuellt väljer bort i första installationen kan man
enkelt komplettera med i efterhand. Alla givare för temperatur, elektricitet,
värmemängd och vatten kommunicerar mätvärden via samma radioinsamlingsenheter, så kallade centralenheter. Om det blir aktuellt att komplettera
systemet senare finns redan infrastrukturen på plats.
Vid förbrukningsmätning av el-, vatten- och värmemängd fungerar givaren
som en ackumulerande pulsräknare där den aktuella mätarställningen
sänds från givaren via radio. D.v.s. inga pulser skickas via radio utan alltid
mätarställningen. Skulle en radiostörning inträffa kommer nästa meddelande att innehålla korrekt information.

Handhavande
Underhåll

Systemet kräver inget periodiskt underhåll för att fungera väl utöver nedanstående. All hantering av GPRS-kommunikation ingår i supportavtalet

Demontering och montering av givare

Vid omtapetsering och andra renoveringar plockas givarna ner med hjälp av
ett specialverktyg som kan beställas från EcoGuard (best-nr: DT-01).
• Placera verktygets spets i skåran på höger sida av givarens hölje.
• Böj försiktigt ut givarens högersida med verktyget och ta loss givaren.

Batteribyte

I alla givare finns ett batteri med beräknad livslängd minst 20 år. Detta
batteri kan inte bytas, utan hela givaren byts när batteriet är slut. Genom
att batteriet är fastlött uppnår vi optimala långtidsprestanda utan risk för
glappkontakt.
I centralenheterna finns två batterier med en beräknad livslängd på 5–10
år. Instruktioner för batteribyte finns i separat information: "Centralenhet –
Installation".

Viktigt!
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Kasserade batterier, givare, mätare, centralenheter och övrig elektronik måste lämnas till återvinning eller returneras till EcoGuard enligt gällande
nationella miljöregler.
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Översikt — Trådbunden mätning genom M-bus-slingor
EcoGuard levererar M-Bus-produkter till fastigheter där trådbaserad mätning är önskvärd eller där det redan finns en
trådbunden lösning. Mätvärden samlas in från M-Bus-slingor och och M-Bus-mätare till EcoGuards presentations
programvara (CURVES) för statistik och med koppling till ekonomisystem för debitering. Med EcoCom, som är
EcoGuards hårdvara för kommunikation av mätvärden, fås full integration mot DUC och SCADA-system.

1. M-Bus el-/vattenmätare

7. Mätvärden levereras
till CURVES via Internet
4. M-Bus konverterare

3. Undercentral

2. Tråddragen M-Bus-slinga

5. Transparent M-Bus
över Ethernet TCP/IP
6. EcoCom kommunikationsenhet
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Styrning på innetemperatur via EcoCom kommunikationsenhet
Det finns flera "modes" att välja mellan:
• CURVES mode
• Mixed mode
• Local mode

CURVES mode

Alla mätvärden levereras till CURVES via GPRS. Styrtempvärden beräknas i
CURVES. Värdena kommuniceras sedan till en EcoCom och som sedan i sin
tur svarar på en mätvärdesfråga från en eller flera DUC.

6. CURVES

5. EcoGuard
databasserver

4. Data från centralenhet
till databasserver
2. Mätvärden till centralenhet

7. Mätvärden hämtas från
CURVES via Internet
3. Centralenhet

1. Trådlös givare

8. Undercentral
10. Data Under Central
(DUC)

11. Modbus över Ethernet,
RS232 samt RS485, EXOline
över RS485 eller WMshare
över Ethernet
9. EcoCom kommunikationsenhet
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Översiktsbild CURVES mode — förklaringar
1. Trådlös givare

Temperaturgivare eller förbrukningsmätare. Värden skickas kontinuerligt trådlöst till centralenheten.

2. Mätvärden från till centralenhet

Mätvärden från mätare och givare överförs med radiosignaler över ISM-SRD-bandet till en centralenhet.

3. Centralenhet

En eller flera centralenheter (insamlingsenheter) på lämpliga platser i fastighetsbeståndet.

4. Data från centralenhet till databasserver

Data från centralenheterna överförs trådlöst via GPRS-modem (GSM/3G) eller internet (Ethernet) till EcoGuards databasserver.

5. EcoGuard databasserver

I en centralt placerad databasserver lagras och bearbetas data. Klientprogramvaran CURVES ger tillgång till alla mätvärden,
statistik och förbrukningsdata. Databasen är installerad på en server i en driftsäker och informationssäkrad datorhall. EcoGuard ansvarar i normalfallet för drift av servrar och serverprogramvara. Backup och arkiv av mätvärden i 10 år.

6. CURVES

I programvaran CURVES görs bland annat:
• Statistisk analys
• Urval av styrgrupper
• Konfigurering av beräknade värden för styrning av DUC samt presentation i överordnade system.

7. Mätvärden hämtas från CURVES via Internet

Fastighetsägare, förvaltare och föreningar loggar in i CURVES och får där tillgång till alla mätvärden, statistik och förbrukningsdata. Olika larm kan också fås.

8. Undercentral

I fastigheternas undercentral finns EcoCom kommunikationsenhet(er) och Data Under Central(er) (DUC).

9. EcoCom kommunikationsenhet

EcoCom hämtar mätvärden och beräkningar var 15:e minut från EcoGuard:s databas via internet över en Ethernetanslutning.
Upp till 1 000 värden kan hämtas. Beräkningar utförs i EcoCom.

10. Data Under Central (DUC)

EcoCom hanterar de flesta förekommande DUC:ar.

11. Modbus över Ethernet, RS232 samt RS485, EXOline över RS485 eller WMshare över Ethernet
Gränssnitt mot DUC och överordnade system.
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Mixed mode

Lokal överföring. Mätvärden levereras via ethernet i fastigheten till CURVES,
men styrtempvärden beräknas i EcoCom. En EcoCom levererar mätvärden
till en DUC.
2. Mätvärden till centralenhet

9. CURVES

5. EcoGuard
databasserver
3. Centralenhet
4. Data från centralenhet till EcoCom
via Ethernet

10. Mätvärden levereras till
CURVES via Internet

5. Undercentral
1. Trådlös
givare

4. Data från centralenhet
till EcoCom via Ethernet

6. Data Under Central
(DUC)

8. Modbus över Ethernet,
RS232 samt RS485, EXOline
över RS485 eller WMshare
över Ethernet

7. EcoCom kommunikationsenhet
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Local mode

Innefattar inte CURVES. Mätvärden levereras via ethernet i fastigheten till
EcoCom, där styrtempvärden beräknas. EcoCom levererar sedan styrtempvärden till en DUC. Konfigurationen av givare och mappningar mot DUC sker
i EcoCom.
2. Mätvärden till centralenhet

3. Centralenhet
9. Webb-gränssnitt
mot EcoCom

5. Undercentral
1. Trådlös
givare

4. Data från centralenhet
till EcoCom via Ethernet

6. Data Under Central
(DUC)
8. Modbus över Ethernet,
RS232 samt RS485, EXOline
över RS485 eller WMshare
över Ethernet
7. EcoCom kommunikationsenhet
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Installation

Om du väljer att genomföra installationen med egen personal hjälper
EcoGuard till med planering och tips. Vi kan också åta oss att sköta hela eller
delar av installationen, t.ex. placera och installera centralenheter.
För installation av centralenheter, olika givare och mätare hänvisas till
installationsanvisningar för respektive produkt. Installationsanvisningar kan
hämtas från vår hemsida www.ecoguard.se/dok.

Totalentreprenad

Vid totalentreprenader skapar vi ett projekt med en ansvarig projektledare.
På så sätt säkerställs att systemet levereras med kvalité och enligt vår
gemensamt uppsatta tidplan. Vi använder en 9-stegs projektmodell som
grund för alla projekt. Efter projektets slut överlämnas all dokumentation
om installationen.

EcoGuard 9-stegs projektmodell

Dokumentation

För att finna dokumentation: gå till
http://www.ecoguard.se/dok i en webbrowser.
På denna hemsida finns bl.a. dokumentation såsom:
• Manualer.
• Monteringsinstruktioner.
• Mall för trädstruktur.
• Mallar för registreringsrapporter.

Registrering

Information om varje uppsatt givare som givartyp, tidpunkt, serienummer,
placering, ev. mätarställning noteras på särskild blankett för registrering i
CURVES. Blanketter för registrering finns på hemsidan
http://www.ecoguard.se/dok.
I samråd med er skapar vi en lämplig trädstruktur för era hus där vi registrerar varje givare och mätare på sin plats i trädet. EcoGuard har en rekommendation för hur trädstruktur bör byggas i CURVES. Mall för detta finns på
hemsidan http://www.ecoguard.se/dok.
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Utbildning

Representanter från EcoGuard kommer ut till er och går igenom hela
systemet, både hårdvara och mjukvara. Efter CURVES-utbildningen kan du
hantera alla funktioner i programmet och till exempel se vilka lägenheter
som har högst varmvattenförbrukning eller se vilken VVC-slinga som inte
fungerar.

Licens och underhåll

Licens och underhåll är en del av systemleveransen från EcoGuard.
Avtalet innefattar bl.a. följande:
• Fri tillgång till programvaran CURVES för presentation av mätvärden,
statistik och larmstatus.
• Fri tillgång till uppdateringar av programvaran CURVES.
• Funktionsansvar med övervakning av systemet.
• Drift av kundens databas samt backup av databasen
• Telefonsupport vardagar 08:30 – 16:30.
Se bilaga till licens- och underhållsavtal för komplett information
(”Beskrivning av licens- och underhållstjänster och programmoduler”).
Felanmälan sker i första hand till EcoGuards supportmail:
support@ecoguard.se eller på telefon 019-25 21 66 (vardagar 8:30 – 16:30).
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Del 2: CURVES — Programmet
Terminologi

Begreppen ”Hyresobjekt” och ”Hyresgäst” innefattar alla former av boenden
och lokaler som mäts som en enhet. De omfattar inte bara hyresförhållanden i form av bostäder och lokaler utan också ägda boenden och lokaler.
”Hyra” innefattar på motsvarande sätt olika avgifter.

CURVES på dator eller via webben

CURVES kan antingen installeras på dator eller nås via webben.

CURVES Windows (CURVES på dator) ger tillgång till det fullständiga programmet.
CURVES Web är presentation via en internetbrowser som är mobilanpassad. Den ger en tydlig visualisering av temperaturer och förbrukning, med
enklare funktioner för att se grafer och statistik.
Den här manualen behandlar CURVES Windows.

Systemkrav datorinstallation
•
•
•
•

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.
32 eller 64 bit dator.
Microsoft .NET Framework 3.5 eller senare.
Internetuppkoppling, minst 2 Mbit/s hastighet.

Installation på dator

• CURVES beställs från EcoGuard support.
• Packa upp zip-filen och installera genom att klicka på setup.exe.

Webbaccess

CURVES Web kan nås via https://curves.ecoguard.se.
CURVES Insight, vilket är hyresgästers webbinloggning, nås på följande
hemsida: https://insight.ecoguard.se.

Programstart

Programmet hamnar normalt under:
C:\Program Files (x86)\EcoGuard\CURVES.
En genväg hamnar i startmenyn. Det kan också vara lämpligt att skapa en
genväg till programmet på skrivbordet.
• Öppna programmet genom att klicka på ikonen på startmenyn eller
skrivbordet (CURVES.exe).
• Klicka på Visa mera och skriv in databasnamnet som du fått från EcoGuard (första gången). (Databasnamnet är okänsligt för versaler/gemener.)
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• Logga in med användarnamn och lösenord som du fått från EcoGuard.
(Användarnamnet är okänsligt för versaler/gemena, medan lösenordet är
känsligt för versaler/gemena.)
• Om programmet behöver uppdateras kommer det upp ett meddelande på
startsidan. Följ instruktionerna för att uppdatera.
• Byt lösenord under Underhåll -> Min profil nederst i menyraden till
vänster.
Först öppnas detta fönster:

CURVES Windows – Manual

Sida 17

Text och bilder under vissa flikar och fönster kan man kopiera genom att
markera och högerklicka -> Kopiera eller under Redigera -> Kopiera.
Används för att uppdatera aktuell vy (dvs. den bild som för tillfället visas
på skärmen).

Under Redigera finns också alternativet Uppdatera programcache (dvs.
uppdatera information från databasen till din dator).
Observera!
Det finns olika roller med tillhörande behörigheter för olika användare. Om
behörighet saknas är aktuella inmatningsfält gråmarkerade. Se vidare under
Underhåll - Behörigheter.
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Grafer & Statistik

• Välj Grafer & Statistik i menyn till vänster.

Trädstrukturen visar logiska grupperingar från fastighetsbestånd ner till
lägenheter, rum och givare/mätare. Den görs upp i samråd med EcoGuard
och kan revideras under Underhåll -> Trädstruktur.
Trädstrukturen kan expanderas eller fällas ihop med + och -, eller genom att
markera en trädnod, högerklicka -> Expandera/Fäll ihop undernoder.
Noder i trädet + underliggande noder aktiveras med en bock. Blå (eller svart)
markerad ruta = ofullständig, det vill säga att en eller flera underliggande
bockar saknas.
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Symboler för mätare och givare i trädet
= Innetemperatur
= Utetemperatur
= Elenergi
= Elenergi stor
= Varmvatten
= Varmvatten stor
= Kallvatten
= Kallvatten stor
= Värmeenergi
= Värmeenergi stor
= Rörtemperatur
= Köldmedel
= Varmvatten cirkulation

För att rita graf:
• Bocka för önskade noder i trädet.
• Under Inställningar för grafritning / rapportgenerering: Bocka för Graf 1,
också Graf 2 och 3 om flera grafer önskas samtidigt.
• Välj givartyp i rullgardinsmenyn.
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• Bocka för Medel och/eller Utetemperatur för samtidig presentation i
graf.
• För tid kan man välja mellan Tidsintervall eller valfritt Antal dagar
tillbaka.
Tidsintervall räknas från första dagen klockan 0:00 till och med sista
dagen klockan 24:00. Om samma datum är angiven både som första och
sista datum, så kommer det dygnet från 0:00 till 24:00 att räknas.
• Välj Tidsenhet
- (Per kvart, timme eller dygn för temperaturer).
- (Per timme eller dygn för förbrukningsmätare).
• Klicka på Visa.

Information från graf
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Skalan till vänster visar innetemperatur, utetemperatur på högerskalan.
Genom att klicka på en linje/givare (antingen i grafen eller i tabellen under)
markeras linjen − den blir streckad och blåmarkeras i tabellen. Genom att
klicka utanför avmarkeras linjen. Flera linjer eller rader i tabellen markeras
med ctrl + klicka. Alla linjer markeras med högerklick -> Markera allt.
Man kan ta bort linjer från grafen och återlägga dem genom att klicka på
bocken under Visa i tabellen.
Om man tar bort linjer, så försvinner motsvarande bockar i trädet. (För förbrukningsmätare ändras samtidigt total förbrukning i rutan under tabellen.)
Genom att ”rita” en ram genom att markera en del av grafen nedåt−till höger
med vänster musknapp (svart streckad linje i grafen) får man en delförstoring. Man kan delförstora i flera steg. Genom att dra musknappen uppåt−till
vänster i grafen återställs förstoringen.

Exempel på ”ritad” ram för
delförstoring

Under tabellen finns data för blåmarkerad rad.
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Om flera linjer markeras, så visas bara en översikt för markerade linjer. (För
förbrukningsmätare visas dessutom deras totala förbrukning under vald
tidsperiod.)

(Om ingen linje markerats visas endast totala förbrukningen för alla förbrukningsmätarna i grafen under valt tidsperiod.)
Genom att markera linje/linjer -> högerklicka i grafen kan man välja:

Texten i informationsrutan kan kopieras och klistras in i annat program
(markera texten och gå i menyn överst till Redigera --> Markera allt ->
Kopiera).
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Genom att högerklicka i grafen och välja kopiera kan man få ut grafen med
legend, som sedan kan klistras in i annat program. Endast förbockade givare
kommer med.

Här är ett exempel med två grafer markerade. Graferna visas
under varandra.
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Genom att ”rita” en ram genom att markera en del av grafen nedåt−till höger
med höger musknapp (röd streckad linje i grafen) kan man markera linjer i
grafen som ligger inom ett visst temperaturintervall. De blir streckade och
listade under. Genom att klicka på annat ställe i grafen försvinner markeringen.

Exempel på ”ritad” ram för
markering av temperaturintervall

Menyalternativ

1

2

3

1 Förstoringsglas: zoomar in hela grafen.
2 Helskärm: visar högra halvan som helskärm. Klicka igen = återgå till
ursprungsläget.
3 Palett: Standard (=färg) eller gråskala.

4

5

6

4 Ta bort markerade rader.
5 Visa kolumner: välj vilka kolumner som ska finnas i tabellen. Under Mer
kan man välja ytterligare kolumner.
6 Gruppera efter: välj hur kolumnerna ska grupperas. Under Mer kan man
lägga till/ta bort ytterligare kolumner. Man kan prioritera valda kolumner
genom att markera kolumnnamnet och klicka på Flytta upp/ner.
Trädvy
Här kan man välja att visa eller dölja utrangerade givare.
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Graf — Y-skala
Två alternativ finns:
• Automatisk: Skalan graderas automatiskt mellan grafens max- och minvärden.
• Manuell: önskade max- och min-värden ställs in för olika givartyper
under Graf -> Ställ in manuell Y-skala... och Spara.
Graf − Y-skala kan också nås med knapp 7 i menyn.

7

8

9

Graf — Skriv ut...
Man kan skriva in en titel i Utskriftsinställningar graf, som kommer med i
utskriften. Se exempel nedan.
Graf — Skriv ut kan också nås med en knapp 9
i menyn.

Graf — Exportera
Informationen i grafen kan exporteras till olika format för vidare användning.
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Export som Excel
Då får man ut uppmätta värden som en csv-fil. Givare som klickats bort
kommer inte med i Excel-exporten.
Man kan också exportera till Excel med knapp 8.

Sök i trädstrukturen

Man kan söka upp till exempel en givare med sökfunktionen.
• I läge Givare: markera söksymbolen.
• Skriv under Sök in exempelvis ett givarnummer.
• Välj alternativ under Sök allt / mätarposition / hyresobjekt.

• Klicka sedan på Sök, och vald givare kommer upp.
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• Markera givaren i grå fältet. Klicka sedan på Gå till: ..., och den kommer
upp i trädet.

Grupper / Analysvyer

En grupp är ett förval av ett antal fritt utvalda givare i trädet som man vill gå
tillbaka till för att återkommande se på och kanske ta fram gemensamma
grafer och statistik för dem. En grupp kan alltså ses som en ”genväg” till
dessa givare. Alla givare i gruppen kommer med.
En analysvy är ett valfritt antal grupper som man på motsvarande sätt vill
studera. Analysvyer används för att visa medelvärden av ett antal grupper
(ett medelvärde från varje grupp).
Här växlar man mellan Givare (trädstrukturen) och Grupper:

Grupper ligger också i en trädstruktur. Här är ett exempel.

För att skapa en ny grupp:
• I läge Givare: bocka i trädstrukturen för de givare som ska ingå.
• Gå till Grupper till höger och Spara som... .
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I Spara grupp som:

• Skriv in önskad text i Namn och Beskrivning.
• Om du vill att grupperingen ska vara personlig: bocka för Ägare och välj
person i rullgardinsmenyn.
• Välj en mapp för gruppen under Mapp:
Eller: klicka på Ny mapp.

• Skriv in önskad text i Namn.
• Välj placering under Skapa i mapp.
• Klicka på Spara.
För att ordna grupper i trädstrukturen:
• Gå till Grupper --> Ordna grupper... . Då kommer fönstret nedan upp.
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• Markera den grupp där du vill ändra i trädstrukturen. Du måste vara
ägare till gruppen i fråga.
• Klicka på den knapp du vill använda (Ny mapp / Flytta... / Byt namn / Ta
bort...).
• För Ny mapp: den hamnar under markerad grupp.
• Skriv in önskad text i Namn och Beskrivning.
• Om du vill att gruppen ska vara personlig: bocka för Ägare och välj
person i rullgardinsmenyn.
• Klicka på Spara.
• För Flytta: använd knappen Flytta, eller ”drag and drop” - ta tag i en
grupp, dra den till önskad plats och släpp den, klicka sedan på Spara.
För att använda en grupp:
• I läge Givare: Gå till Grupper till höger och välj aktuell grupp i gruppträdet.
Gruppens namn finns i det grå fältet och gruppens givare är markerade i
trädet under.
• Välj inställningar nedanför trädet på samma sätt som tidigare.
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• Stäng gruppen med krysset till höger i det grå fältet.

Analysvyer

En analysvy är ett valfritt antal grupper som man på motsvarande sätt vill
studera. En analysvy kan alltså ses som en ”genväg” till dessa grupper. Analysvyer används för att visa medelvärden av ett antal grupper (ett medelvärde
från varje grupp).
Analysvyer ligger också i en trädstruktur på samma sätt som grupper. Här är
ett exempel.

För att använda en analysvy:
• I läge Grupper: Gå till Analysvyer till höger och välj aktuell analysvy i
gruppträdet.
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Analysvyns namn finns i det grå fältet och analysvyns grupper är markerade i trädet under.
• Välj inställningar nedanför trädet på samma sätt som tidigare.
• Stäng analysvyn med krysset till höger i det grå fältet.
Analysvyer kan skapas, ordnas, tas bort etc på samma sätt som för grupper.
De kan också vara knutna till ägare på samma sätt som grupper.
I exemplet nedan har man samlat våningarna i en trappuppgång till en analysvy för att jämföra medeltemperaturen på de olika våningsplanen.
Våning 3 är här markerad.
I grafen visas också medelvärdet av alla grupper i analysvyn
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Rapporter

Följande rapporter kan tas fram:
• Användarnamn och lösenord
• Debiteringsinställningar
• Debiteringstillfällen
• Givare utifrån status
• Givarmatris
• Larminställningar (mera om larm och larmhantering i kapitlet Larm
längre ner)
• Största avvikelse - Förbrukningsmätare (kan också fås via trädstrukturen.
Se Alternativ: Rapporter via trädstruktur längre ner)
• Största avvikelse - Temperaturmätare (kan också fås via trädstrukturen.
Se Alternativ: Rapporter via trädstruktur längre ner)
• XY-diagram - Värmekurva
• Temperaturgivare - Temperaturlista (kan bara fås via trädstrukturen. Se
Alternativ: Rapporter via trädstruktur längre ner)
• Förbrukningsmätare - Mätvärdestabell (kan bara fås via trädstrukturen.
Se Alternativ: Rapporter via trädstruktur längre ner)
• Information om en viss lägenhet (objekt). Information kan bara fås via
trädstrukturen. Se kapitlet Objekt / lägenhet / hyresgästinformation längre
ner.

Att ta fram rapporter

• Välj Rapporter i menyn till vänster.
• Välj typ av rapport i rullgardinsmenyn till höger.
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1

(Bläddra)

2 3 4 5 6 7 8

9

10

På menyraden finns bland annat knapparna:
• Visa eller dölj dokumentmapp (1)
• Pilarna (Bläddra) används för att bläddra mellan olika sidor i rapporten.
• Tillbaka (2)
• Stopp (3)
• Uppdatera (4)
• Skriv ut (5)
• Förhandsgranska (6)
• Utskriftsformat (7)
• Exportera (8). Här kan man välja olika utskriftsformat: ->
• Storlek (9) används för att förstora/förminska rapporten.
• Sök/Sök nästa (10) används för att söka valfri text i rapporten, till exempel givarnummer.

Användarnamn och lösenord

i CURVES Insight kan boende med hjälp av objektnummer/användarnamn
och lösenord få tillgång till information och data. Under Underhåll framgår
hur man tar fram lösenord.
Man kan ta fram en rapport med lösenord för de boende (olika objekt).
• Välj rapport: Användarnamn och lösenord.
• Välj Objekttyp. Om alla användarnamn och lösenord önskas: Välj Objekttyp: Fastighetsbolag.
• Välj Objekt.
• Klicka på Visa rapport uppe till höger.
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Rapporten kan sorteras med hjälp av pilarna (

) i kolumnhuvudena.

Debiteringsinställningar

• Välj rapport: Debiteringsinställningar.
• Välj Givartyp.
• Klicka på Visa rapport uppe till höger.

Debiteringsinställningar kan ändras under fliken Underhåll.

Debiteringstillfällen

Rapporten visar när debiteringar gjorts. Kolumnerna kan sorteras med hjälp
av pilarna i kolumnhuvudena.

Genom att klicka på ett visst Kalkyleringsdatum (understruket) får man en
mera detaljerad rapport.
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Givare utifrån status

• Välj rapport: Givare utifrån status.
• Välj Status. ->
• Klicka på Visa rapport uppe till höger.

Rapporten ger en överblick över vilka givare som till exempel är nedmonterade.
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Givarmatris

Rapporten förtecknar avlästa värden för en viss givartyp och för valt objekt
under vald tid med vald upplösning.
• Välj rapport: Givarmatris.
• Välj Från/Till, Objekttyp, Objekt, Upplösning och Givartyp.
Om alla användarnamn och lösenord önskas: Välj Objekttyp: Fastighetsbolag.
Upplösningen kan ställas in på kvart, timme eller dygn.
• Klicka på Visa rapport uppe till höger.

Rapportens data kan exporteras till exempelvis CSV eller Excel för att bearbeta data. Men normalt är det bättre och flexiblare att använda funktionen
”Exportera som Excel” i läge Grafer & Statistik.
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Larminställningar

Rapporten ger en överblick över vilka larm som är satta i systemet och vid
vilken trädnod de finns.
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Största avvikelse ― Förbrukningsmätare (Konsumtionsmätare)
Rapporten sorterar vald givartyp i ordning utifrån en medelförbrukning. Den
kan sorteras utgående från absolut avvikelse eller absolut förbrukning med
hjälp av pilarna (
) i kolumnhuvudena. Absolut värde innebär att de sorteras i storleksordning, oberoende av om de är positiva eller negativa.

• Välj rapport: Största avvikelse ― ... .
• Välj Objekttyp, Objekt, Datum från/till och Givartyp.
Förbrukningen beräknas från midnatt (klockan 0:00) till midnatt (klockan
24:00). Det innebär till exempel att om man sätter samma datum på
Datum från och Datum till, så får man ett dygns förbrukning.
• Välj Summera (gruppera) på objektnummer: Ja eller Nej.
Ja innebär att alla förbrukningsmätare i ett objekt (exempelvis en lägenhet) grupperas och summeras innan avvikelse och förbrukning beräknas.
Vid Nej används varje givare för sig för att beräkna avvikelse och förbrukning.
• Klicka på Visa rapport uppe till höger.

Endast de 50 första värdena tas med i rapporten.
Medelvärdet för vald tidsperiod visas ovanför tabellen.
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Största avvikelse ― Temperaturmätare

Rapporten sorterar temperaturgivare i ordning utifrån en medeltemperatur.
Den kan sorteras utgående från absolut avvikelse eller absolut temperatur
med hjälp av pilarna(
) i kolumnhuvudena. Absolut värde innebär att de
sorteras i storleksordning, oberoende av om de är positiva eller negativa.
• Välj rapport: Största avvikelse - Temperaturmätare.
• Välj Objekttyp, Objekt, Datum och Givartyp.
Förbrukningen beräknas från midnatt (klockan 0:00) till midnatt (klockan
24:00).
• Klicka på Visa rapport uppe till höger.

Endast de 50 första värdena tas med i rapporten.
Medelvärdet för tidsperioden över ett valt dygn visas ovanför tabellen.
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Genom att klicka på ett understruket givarnamn får man ett diagram över
dygnets givartemperatur jämfört med ett medelvärde.

I Datum: upptill kan man byta datum. Då får man en ny graf för den dagen.

XY-diagram ― Värmekurva

XY-diagrammet visar hur väl värmesystemet förmår reglera husets innetemperatur (y-axeln) som funktion av utetemperaturen (x-axeln).
) genom diagrammet kan användas för att till
En tänkt trendlinje (
exempel ställa in kompensationskurvor i värmesystemet. Trendlinjen ska
på bästa sätt ansluta till alla mätpunkter. Idealt ska trendlinjen vara vågrät,
dvs. innetemperaturen ska inte förändras med varierad utetemperatur.
Varje mätpunkt i diagrammet motsvarar medelvärdet för samtliga givare
inom den valda gruppen för en viss timme. På ett dygn skapas maximalt 24
punkter. Men det kan också vara färre punkter, eftersom punkter kan hamna
ovanpå varandra. Observera att två punkter bredvid varandra inte behöver
ha någon tidskoppling.
För bästa resultat bör man välja en tidsperiod med stor variation i utetemperaturen. När man gjort ett val framgår lägsta och högsta utetemperatur
på x-axeln.
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• Välj rapport: XY-diagram ― Värmekurva.
• Välj Grupp*, Utetemperaturgivare, Från datum/Till datum, Från kl./Till
kl. och Givartyp.
(* se vidare Grupp under Grafer & Statistik ovan)
• Klicka på Visa rapport uppe till höger.
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Alternativ: Rapporter via trädstruktur

Vissa rapporter kan alternativt nås via trädstrukturen.
Ta fram rapporter från trädet på följande två alternativa sätt:
1. Via Grafer & Statistik:
2. Via Underhåll -> Trädstruktur:
• Under Grafer & Statistik i läge Givare: • Under Underhåll -> Trädstruktur:
• Markera en trädnod, högerklicka -> Rapporter.

Största avvikelse ― Temperaturmätare

Rapporten omfattar den nod i trädet som man högerklickar på. Se vidare
Största avvikelse — Temperaturmätare ovan.

Största avvikelse ― Förbrukningsmätare (Konsumtionsmätare)
Rapporten omfattar den nod i trädet som man högerklickar på. Se vidare
Största avvikelse — Förbrukningsmätare (Konsumtionsmätare) ovan.

Temperaturgivare: Temperaturlista

• Markera en temperaturgivare, högerklicka -> Rapporter -> Temperaturlista.
(Namn på givare är understrukna i trädet.)
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Temperaturlistan kan fås valfritt per kvart, timme eller dygn (välj med +).
Under alternativ Kvart anges under Typ om värdena är uppmätta eller
interpolerade.

Förbrukningsmätare: Mätvärdestabell

• Under Grafer & Statistik i läge Givare:
• Markera en förbrukningsmätare, högerklicka -> Rapporter -> Mätvärdestabell.
(Namn på mätare är understrukna i trädet.)
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Rapporten kan sorteras med hjälp av pilarna(
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Debitering
Kopplingar CURVES ― Affärssystem

CURVES har fullt stöd för att ta ut önskad debiteringsinformation från respektive lägenhets förbrukningsmätare för att sedan hamna på den enskilda
hyresgästens hyresavi. Debiteringsfunktionen är idag anpassad för ekonomisystem som t ex:
• FAST2
• FastNet
• Hambo
• Hero
• Hogia Fastighet
• Husar
• Incit Xpand
• Microsoft Dynamics
• Momentum
• Stamford Hero
• Summarum
• UNIT4 Agresso
• Vitec Nova
• Vitec Vertex
Ytterligare affärssystem tillkommer fortlöpande.
Vad kan jag debitera direkt på hyresavin?
Alla mätvärden och förbrukningsdata som plockas in i CURVES kan användas för debitering. Debiteringsstöd finns idag för varmvatten, kallvatten,
elmätning, komforttemperatur och värmemängdsmätning.

Före debitering

Innan debiteringar påbörjas måste givartyper aktiveras för debitering.
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Aktivering av givartyper
• Gå till Underhåll -> Allmänt, fliken Givartyper.

• Markera under Namn till vänster, en åt gången, de givartyper du vill utföra
debitering för.
Observera! Markera alltid en givartyp i kolumnen Namn. Byt inte givartyp
(”Typ”) under ”Egenskaper för vald givartyp”!
• Vid behov justera inställningar under ”Egenskaper för vald givartyp”. Se
Underhåll ->Allmänt -> Flik Givartyper längre bak.
) är förbockat.
• Kontrollera att Utför debitering nederst (
• Klicka på Spara.
• Fortsätt med ytterligare givartyper vid behov.
Dessutom måste debiteringsinställningar för olika enheter i trädstrukturen
göras.

CURVES Windows – Manual

Sida 47

Debiteringsinställningar
• Gå till Underhåll -> Trädstruktur, fliken Debiteringsinställningar.
• Markera en trädnod. Valda debiteringsinställningar gäller för vald nod och
alla underliggande noder i trädet. Det innebär att en markering högst upp
i trädet gäller alla noder i trädet. Eventuella nya debiteringsinställningar
längre ner i trädet tar över de som valts högre upp i trädet.
• Välj givartyp under Debiteringsinställningar visas för vald givartyp
överst.
Om det redan finns en eller flera debiteringsinställningar för denna nod eller
högre upp i trädet, så visas dessa i det breda fönstret (”Den valda trädnoden
påverkas av följande debiteringsinställningar”).
En överblick över befintliga debiteringsinställningar kan man få via
Rapporter -> Debiteringsinställningar.

En ny debiteringsinställning för den markerade trädnoden och alla underliggande noder görs så här:
• Klicka på Ny post under Debiteringsegenskaper.
• Fyll i värden i alla fälten (de värden som uppifrån i trädet påverkar noden
är markerade med grått närmast till vänster
– Giltig fr.o.m.: Kan vara ett datum antingen framåt i tiden (man förbereder en avgiftsändring) eller bakåt i tiden, men inte ett datum
före förra debiteringstillfället. (Se Rapporter -> Debiteringstillfällen för
senaste debiteringstillfälle.)
– Om Baserat på yta nederst bockas för, så ändras enheten på raden
ovanför från xx/år (till exempel MWh/år) till xx/år/m2 (till exempel
MWh/år/m2) och eventuellt inskrivet värde nollställs.
• Klicka på Spara.
• Gör motsvarande debiteringsinställningar för eventuellt övriga givartyper.
Klicka på Spara för varje givartyp.

CURVES Windows – Manual

Sida 48

Till vänster om Debiteringsegenskaper visas historik för den valda trädnoden. Värdena för en viss rad i historiken visas till höger om man markerar
historik-raden. Genom att skapa en ny post under Debiteringsegenskaper
med nytt giltighetsdatum skapas en ny aktuell rad i historiken.

Utför debitering
Steg 1 ― Välj

För att debiteringen ska fungera måste sökvägar till indatafiler och
debiteringsfiler, filnamn och eventuell transformationsfil vara korrekta. Se
Underhåll ->Allmänt -> Flik Företagsinformation längre bak.
• Välj Debitering i menyn till vänster.

Val av indatafil
I vissa fall kan man välja att använda en indatafil för urval av hyresgäster
som ska debiteras (en xml-fil med format som specificerats av EcoGuard).
Indatafilen har i så fall skapats som en utdatafil från ett administrativt
system (affärssystem). I så fall:
• Välj indatafil i rullgardinsmenyn överst. Om ingen indatafil finns, så är
fältet tomt. I så fall utför man debitering utan indatafil (se nedan) eller
lägga till en ny indatafil och göra om debiteringen från steg 1 ovan.
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Val av hyresobjekt och givartyp för debitering utan indatafil
• Klicka på Lägg till... nere till höger.
Ett nytt fönster ”Välj hyresobjekt för debitering” kommer upp.

• Välj hyresobjekt: Samtliga, eller skriv in ett hyresobjektnummer.
• Välj startdatum och slutdatum för debiteringen.
Tiden räknas från första dagen klockan 0:00 till och med sista dagen klockan
24:00. Om samma startdatum och slutdatum är angiven, så kommer det
dygnet från 0:00 till 24:00 att räknas.
• Bocka för den/de debiteringar som önskas (klicka på bocken).
• Klicka på Lägg till.
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Nu kommer en lista upp med objektnummer, startdatum och slutdatum för
debiteringen. Om man importerat indata från ett administrativt system kan
man genom att scrolla åt höger i objektfönstret (
) se eventuella adresser som importerats.
Näst översta raden i rutorna ”Skriv texten här” är en filterfunktion. Om man t.ex. skriver in texten 10 i en kolumn visas bara de
rader som har texten 10 i den kolumnen.

När man markerar ett objekt (= en rad i objektlistan) visas i fönstret nedtill
information om hyresobjektet och dess placering i trädet. Genom att klicka
på
(kopiera) till höger kopieras informationen för inklistring i annat program (alternativ: markera text -> högerklicka -> kopiera).
Man kan ändra givartyp, startdatum och slutdatum för ett eller flera hyresobjekt så här:
• Markera ett objektnummer i listan (ctrl + markera eller shift + markera
för att markera flera objekt).
• Ändra startdatum/slutdatum och/eller bocka av/på givartyp.
• Klicka på Spara.
• Klicka på Lägg till för att utöka listan eller Ta bort för att ta bort markerade objekt.
• Om ett hyresobjekt bytt hyresgäst under debiteringsperioden kan man
göra så här:
− Ändra slutdatum för gamla hyresgästen.
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− Lägg till samma hyresobjekt genom att klicka på Lägg till och skriva
in samma objektnummer i fönstret Välj hyresobjekt för debitering. -->
− Ändra startdatum för nya hyresgästen.
− Bocka för den/de debiteringar som önskas (klicka på bocken).
− Klicka på Lägg till.
Det kommer nu att genereras två debiteringsunderlag för samma hyresobjekt med olika datum.
Genom att klicka på
till höger kan man se debiteringsinställningar för
markerade objekt. Man kan ändra värden här vid behov. Genom att markera
Debitering i trädet till vänster kommer man tillbaka.
För att gå vidare:
• Om man också vill få ut informationen som pdf-filer (en fil per hyres
objekt): bocka för Generera hyresgästinformation som pdf-filer: nere till
höger. (Att generera pdf-filer för många objekt kan ta lång tid, i vissa fall
flera timmar. Varje pdf-fil består av två eller flera sidor.)
• Klicka på Beräkna debiteringar nere till höger.
Pdf-filen innehåller samma information som hyresgästen kan se vid webbinloggning (se vidare under Hyresobjekt längre fram i manualen).

Steg 2 ― Förhandsgranska

Ett fönster Välj mapp för debiteringsresultat kommer upp ifall sökvägen till
debiteringsfilen som valts under Underhåll -> Allmänt -> Flik Företagsinformation inte finns i datorn. Välj i så fall var du vill ha resultatet.
Ett fönster Välj mapp för debiteringsresultat kan först komma upp. Välj i så
fall var du vill ha resultatet.
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Ett fönster för att förhandsgranska resultatet kommer nu upp.

För varje hyresobjekt anges om debiteringen lyckades (eller misslyckades −
röd text) och debiteringsresultatet.
Genom att scrolla åt höger i objektfönstret (

) kan man se flera värden.

Näst översta raden i rutorna ”Skriv texten här” är en filterfunktion. Om man
till exempel skriver in texten 10 i en kolumn visas bara de rader som har
texten 10 i den kolumnen.
Om en debitering misslyckas så beror det i regel på att avläsningsvärde för
startdatum eller slutdatum saknas. Detta på grund av att ingen avläsning
finns inom valt tidsspann för interpolering.
För att i framtiden minska risken för misslyckade debiteringar kan man öka
tidsspannet för interpolering, antingen för hela gruppen eller valda objekt.
Se Underhåll ->Allmänt -> Flik Givartyper längre ner.
Om man markerar en rad får man objektets adress, plats i trädet och eventuellt felmeddelande i fönstret under.
• För att ta bort en rad: Markera raden och klicka på Ta bort: till höger.
– Här är sista tillfället att klicka på Avbryt för att inte spara debiteringar
i debiteringsloggen. Se Rapport -> Debiteringstillfällen.
• Klicka på Slutför >> nere till höger för att gå vidare.
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Härifrån kan man också exportera till Excel/csv-fil (rutan nare till vänster).
Man kan exportera per objektnummer eller mätarnummer.

Steg 3 ― Klart

Ett meddelande om resultatet kommer upp, med information om var debiteringsresultatet hamnat:

• Välj Arkiv -> Avsluta eller Ny debitering.
En transformationsfil har översatt data till exempelvis en textfil eller en xmlfil anpassad för valt administrativt system (affärssystem).
Sökvägen till transformationsfilen måste finnas i användarens dator (den
som anges under Underhåll -> Allmänt -> Flik Företagsinformation)
En eller två transformationsfiler kan, men måste inte användas för att
översätta debiteringsresultatet till ett format som passar ett visst ekonomisystem. Om ingen transformationsfil används skapas filen i EcoGuards eget
format.
En överblick över gjorda debiteringsinställningar kan man få via Rapporter ->
Välj rapport: Debiteringstillfällen.
En xml-fil kan transformeras enligt nedan för att göras mera lättanvänd.

Transformationsfiler för debitering

Då debiteringsberäkningar utförs skapas en xml-fil som innehåller resultatet av debiteringen. Denna xml-fil är ganska omfattande och lite komplicerad
att läsa rakt in i t.ex. ett affärssystem. Därför finns möjligheten att genom en
transformationsfil direkt få ut en textfil i ett enklare format. Eftersom många
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olika behov finns för hur formatet ska se ut kan transformationsfilen anpassas och bytas ut efter behov.
Standardtransformationsfil
EcoGuard har tagit fram en standardtransformationsfil som bör kunna
fungera bra för de flesta kunder utan mer avancerade behov. Den genererar
en kommaseparerad fil med innehåll liknande detta:
0001;2010-02-07;2010-02-09;81,000;89,000;8,000;4,71;1,20;kWh;
0001;2010-02-07;2010-02-09;4072,000;4087,000;15,000;420,58;34,00;m³;
0001;2010-02-07;2010-02-09;7197,000;7210,000;13,000;8,44;1,09;m³;
Kolumnerna innehåller följande:
1. Hyresobjektnummer (ex: 0001)
2. Datum för periodstart (ex: 2010-02-07)
3. Datum för periodslut (ex: 2010-02-09)
4. Mätarställning vid periodstart (ex: 81,000)
5. Mätarställning vid periodslut (ex: 89,000)
6. Förbrukning under perioden (ex: 8,000)
7. Kostnad som hyresgäst ska betala för perioden (ex: 4,71)
8. Pris per förbrukad enhet (ex: 1,20)
9. Enhet (ex: kWh).
Om ett hyresobjekt t.ex. har flera elmätare, så presenteras summan av dessa. Likaså om t.ex. en prisförändring skett mitt under en period, så kommer i
bakgrunden två debiteringsrader att skapas, en för varje pris och tidsperiod.
Men resultatet ut från denna transformationsfil kommer att bli summan av
de två debiteringsraderna. Priset per förbrukad enhet kommer då att visas
som ett genomsnitt av de två priserna. Allt detta för att underlätta hanteringen i systemet som tar emot dessa data.
För att undvika att flera debiteringsrader skapas i bakgrunden rekommenderas att alla förändringar av debiteringsinställningar görs i skiftet mellan
två debiteringsperioder.
Speciellt anpassad transformationsfil
En anpassad transformationsfil kan skapas om ett sådant behov finns.
Formateringen kan då påverkas i stor utsträckning. Det är också möjligt att
inte summera alla mätare i en objektrad, utan istället redovisa varje mätare
på var sin rad. Förutom informationen ovan kan t.ex. följande informationen
ingå:
1. Typ av mätare (ex: EL)
2. Mätarnummer
3. Ev. fast avgift
4. Ev. inkluderat i hyran

CURVES Windows – Manual

Sida 55

Larm

CURVES kan ge larm för höga/låga givarvärden och hög/låg debitering.

Larminställningar

För konfigurering av larm kontakta EcoGuard support
En överblick över befintliga larm kan man få via
Rapporter -> Välj rapport: Larminställningar.

Innan man kan få några larm måste larmvärden för olika givare/mätare i
trädet ställas in.
Gör så här:
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• Gå till Underhåll -> Trädstruktur, fliken Larminställningar.
• Markera en nod i trädet. Valda larminställningar gäller för vald nod och
alla underliggande noder i trädet.
• Klicka på Ny post till höger.
• Fyll i valfritt Namn och Beskrivning.
• Välj:
− Larmtyp (Debitering, Givarvärden eller Läckage),
− Givartyp,
− Åtgärd (Åtgärdas snarast/ Åtgärdas inom ett dygn/ Åtgärdas vid
tillfälle), Det här är bara en informationstext som sedan visas i larmtablån.
− Körningsfrekvens (För givarvärden Per dygn/ Per timme/ Per vecka.
För Läckage Per dygn/ Per vecka).Välj i första hand Per Vecka eller
dygn för att inte belasta databasen i onödan.
• Fyll i värden för:
− Överskridningsperiod/ Mätperiod (hur länge en gräns ska vara överskriden innan larm erhålls).
− Undre gräns och/eller Övre gräns,
• Bocka för Aktivt nederst.
• Om så önskas: Lägg till Larmmottagare genom att klicka på Lägg till ...
nederst till höger.

• I fönstret Välj larmmottagare: Klicka på det namn du vill markera (ctrl +
markera eller shift + markera för att markera flera namn).
• Klicka på Lägg till.
• Bocka för vem som är Ägare och Ansvarig för åtgärd.

• Klicka på Spara.
Om det finns en eller flera larminställningar för den markerade trädnoden
eller högre upp i trädet, så visas dessa i det breda fönstret (”Den valda trädnoden påverkas av följande larmdefinitioner”).
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Om man markerar en trädnod där en larminställning finns, så visas dess
larminställningar i fönstret till vänster om larmegenskaper
. Om
man markerar raden, så kan man ändra värden och klicka på Spara, lägga
till Ny post för samma nod och klicka på Spara, eller ta bort en post (klicka
på Ta bort till höger).

Grupplarm

Grupplarm innebär att medelvärdet av en grupp används för att skapa ett
larm. På samma sätt är analysvy medelvärdet av ett antal grupplarm.
Grupplarm finns listade under Underhåll -> Grupplarm. Se Grupper/Analysvyer
under Grafer & Statistik ovan hur grupper skapas och används.

Larmhantering

• Gå till Larm för att ta fram en larmlista.
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I fönstret visas en översikt över alla aktuella larm. Larmlistan kan sorteras
efter olika egenskaper genom att klicka i respektive kolumnhuvud. Larm
med prioritet Åtgärdas snarast och Åtgärdas inom ett dygn är markerade med
rött.
Man kan välja att visa eller inte visa åtgärdade larm genom att i menyraden
uppe till vänster.
bocka för Larm -> Visa åtgärdade larm eller med

Om man markerar ett larm, så visas nere till vänster positionen där larmet
löstes ut.
Med ett larm markerat i larmlistan kan man göra följande:
• Ändra status i fältet Status / kommentar nere till höger till Nytt larm, Under
åtgärd eller Åtgärdat, skriva in en kommentar och klicka på Spara till
höger. Informationen i larmlistan ändras då, och längst till höger i övre
tabellen står vem som ändrat.
• Ta bort ett larm (klicka på Ta bort).
Ett larm som är åtgärdat kan tas bort direkt, annars försvinner det automatiskt från larmlistan efter en vecka.
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Larminformation
• Klicka på Rapport till höger för att få en rapport med mera detaljerad
larminformation.

Rapporten kan sedan exporteras eller skrivas ut på samma sätt som tidigare.
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Objekt / lägenhet / hyresgästinformation
Information om objekt / lägenhet

Information om en viss lägenhet (objekt) kan fås på följande tre alternativa
sätt:
1. Under Grafer & Statistik: I läge Givare: markera ett hyresobjekt i trädet,
högerklicka -> Rapporter -> Hyresgästinformation.
För att få fram hyresgästinformation genom högerklick måste minst en
givartyp (vilken som helst) vara förbockad vid Utför debitering under Underhåll-> Allmänt, flik Givartyper.

– Detta är det effektivaste sättet att få fram information om hyresobjekt.
– Det här är motsvarande information som hyresgästen kan få via
CURVES Insight.
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2. Under Underhåll -> Trädstruktur: högerklicka på ett hyresobjekt i trädet
-> Rapporter -> Hyresgästinformation.

3. Under Underhåll -> Trädstruktur: markera ett hyresobjekt, under fliken
Uthyrning: klicka på Rapport.
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Exempel på rapport Hyresgästinformation:

I rutan nederst finns den webb-information (webbadress, användarnamn,
lösenord och hyresvärd) som hyresgästen kan använda för att logga in och få
motsvarande information om sitt hyresobjekt.
Genom att klicka på Debiteringsgrundande faktorer − Mätare (understruket)
får man en detaljerad rapport med en graf enligt bilden nedan. Motsvarande
information kan hyresgästen få via CURVES Insight.
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Rapporterna kan också skrivas ut eller exporteras till olika format och
skickas till hyresgästen.
Dessa rapporter kan också exporteras som pdf-filer genom att bocka för
Generera hyresgästinformation som pdf-filer (se vidare under Utför debitering,
Steg 1 ovan. Dessa rapporter genereras då för alla hyresobjekt som debiteringsberäknas.
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Om man inte vill att hyresgästen ska kunna se exempelvis temperatur:
• Under Underhåll -> Allmänt, gå till fliken Företagsinformation.
• Bocka från Visa temperaturinfo på hyresgästrapport.
• Klicka på Spara.

Information om samtliga hyresgäster med lösenord kan fås under
Rapporter. Se Rapporter-> Välj rapport ovan.

Ny hyresgäst

Den här funktionen används för att förhindra att en ny hyresgäst kan se
historiken för en tidigare hyresgäst. Funktionen påverkar inte systemet i
övrigt. Den används bara för att generera ett nytt lösenord.

En ny hyresgäst får ett nytt lösenord så här:
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• Under Underhåll -> Trädstruktur: markera ett hyresobjekt i trädet ->
fliken Uthyrning: klicka på Ny post och ange inflyttningsdatum.
• Klicka på Spara. Då skapas automatiskt ett nytt lösenord.
Längre till vänster finns en lista med inflyttningshistorik (kolumnhuvud:
”Inflyttningsdatum”.).
Genom att markera en rad i Inflyttningshistoriken kan man se hyresgästens
lösenord (gråmarkerat, till höger). Man kan också ändra inflyttningsdatum
och sedan klicka på Spara, och ett nytt lösenord bildas. Genom att klicka på
Rapport nere till höger får man motsvarande rapport.

Extra mätaravläsning

Gör så här vid behov av att mata in värde från en extra mätaravläsning:
• Under Underhåll -> Trädstruktur: markera en förbrukningsmätare i
trädet
• Gå till fliken Mätare.
• Markera mätaren under Serienummer.
• Klicka på Läs av
.
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Ett nytt fönster kommer då upp, med Egenskaper för vald mätare angivna:

• Klicka på Ny post nere till höger
• Fyll i ”Egenskaper för vald avläsning” (Avläst av, Datum och tid och Avläsningsvärde).
• Klicka på Spara.
Till vänster om ”Egenskaper för vald avläsning” finns en avläsningshistorik.
Om avläsningsvärdet avviker alltför mycket från uträknat värde kommer en
varning upp:

Man ska ha mycket goda skäl att överskrida denna spärr.

Normalförbrukning i CURVES Insight

I CURVES Insight ( https://insight.ecoguard.se) kan hyresgäster logga in och:
• Se om de förbrukar mer eller mindre än vad som är normalt.
• Se om de har minskat eller ökat din förbrukning månad för månad eller
dag för dag.
• Få tips och råd om hur de minskar sin kostnad för vatten.
• Titta på sin kostnad kopplad till förbrukningen.
• Se mätarställningen på sina mätare.
• Titta på sitt avtal.
För att det ska fungera måste en av fastighetsägaren bestämd normalförbrukning ställas in för företaget, fastigheten eller objektet. På så sätt kan
hyresgästen jämföra sig mot den bestämda normalförbrukningen.
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Gör så här:
• Under Underhåll -> Trädstruktur: markera ett hyresobjekt i trädet ->
fliken Normalförbrukning. Eventuella befintliga normalförbrukningar
från högre trädnivåer i trädet visas i fönstret Den valda trädnoden påverkas
av följande definitioner.
• Klicka på Lägg till ... .

I fönstret Normalförbrukning:
• Välj Givartyp.
• Välj om normalförbrukningen ska baseras på:
– Antal rum (fyll i antal).
– Yta (fyll i intervall).
– Per m2 och år (enheten för normalförbrukning ändras från kWh per år
till kWh per m2 och år).
• Fyll i värde för normalförbrukning. Valt värde påverkar alla noder nedåt i
trädet.
• Klicka på OK.

Vald normalförbrukning visas nu i fönstret.
• Klicka på Spara.
• Om så önskas: Markera önskad rad, klicka på Lägg till ... , Ändra ... eller
Ta bort.
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Underhåll ― Allmänt

Under Underhåll -> Allmänt gör man inställningar som gäller för hela
databasen.

Flik Företagsinformation

Här väljer man sökvägar till indatafiler och utdata.
• Klicka på ”...” till höger om raden och sök upp en lämplig mapp för
indatafiler och debiteringsfiler. Alternativt skrivs sökvägen in för hand.
• Skapa ett lämpligt namn i rutan Filnamn för debiteringsresultat.
• Klicka på Spara.
Sökvägen till transformationsfilen för debitering måste finnas i användarens
dator. En eller två transformationsfiler kan, men måste inte användas för att
översätta debiteringsresultatet till ett format som passar ett visst ekonomisystem. Om ingen transformationsfil används skapas filen i EcoGuards eget
format.

Man kan här också lägga in en logotype genom att klicka på ”...” till höger
och välja.
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Flik Givartyper

• Vid behov justera inställningar under ”Egenskaper för vald givartyp” i
fälten (ändra aldrig Enheter och Konverteringsfaktor − många värden på
andra ställen i databasen påverkas!).
• Maximal tillåten interpolering: Anger hur stora tidsluckor mellan uppmätta värden som fylls igen med interpolerade värden.
• Tidsspann för interpolering: Innebär att retroaktiva uppmätta värden får
komma in efter max x dagar.
• Bocka för Utför debitering nederst (
) om ni vill debitera för
aktuell givartyp.
• Klicka på Spara.
• Fortsätt med ytterligare givartyper vid behov.
Kontakta EcoGuard innan ni ändrar något under övriga flikar!
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Underhåll av trädstruktur
Ändring av uppgifter

• Under Underhåll -> Trädstruktur: markera ett hyresobjekt i trädet ->
fliken Egenskaper: Fyll i/ändra önskade uppgifter.
• Om så önskas: Bocka i förekommande fall bort Propagera temperaturlarm och Debiteringslarm aktivt. (Propagera = även gälla nedåt i trädet.)
• Klicka på Spara.

Om en givare är markerad i trädet (understruken), så kan Status ändras till
Tillfälligt inaktiv -> Spara. Då blir givarsymbolen i trädet överkryssad. Även
nedmonterade givare är överkryssade i trädet.
Status Nedmonterad kan bara fås från givaren genom att den monteras ned.
Observera!
Var försiktig med att ta bort och sätta tillbaka givare i trädet, eftersom
historiska mätdata för givaren kan försvinna!
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Skapa ny trädnod

• Under Underhåll -> Trädstruktur: markera det ställe i trädstrukturen
varifrån ändringen i strukturen ska göras.
• Högerklicka och välj Skapa ny trädnod.

• Välj typ av nod och klicka.
• Under fliken Egenskaper: Fyll i/ändra önskade uppgifter.
• Om så önskas: Bocka i förekommande fall bort Propagera temperaturlarm. (Propagera = även gälla nedåt i trädet.)
• Klicka på Spara.

Vid behov: Gå in på flik Larminställningar och Debiteringsinställningar och
kolla värden som ärvts uppifrån och ändra eventuellt (se kapitel Larm ->
Larminställningar och Debitering -> Debiteringsinställningar).
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Skapa ny position (givare eller mätare)

• Under Underhåll -> Trädstruktur: markera det ställe i trädstrukturen
varifrån ändringen i strukturen ska göras.
• Högerklicka och välj Skapa ny position.

• Välj typ av position och klicka. Alternativt: Välj Guiden Skapa position
nederst och följ instruktionerna (se längre fram).
Den högra fliken heter Givare eller Mätare, beroende på vilken typ av position
som valts.
Temperatur – Givare
• Markera fliken Givare.
för att lägga till en givare på positionen.
• Klicka på  
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Nu kommer listan Lägg till givare upp över alla givare av aktuell typ som
inte redan är använda. I listan finns kolumner för Serienummer, Sekundär
adress, Tillverkare, Version, Primär adress, Tillverkningsnummer, Busstyp
(M-Bus eller ingen alls ifall det handlar om en EcoGuard-givare), Medium,
VIF (scrolla åt höger för att se alla kolumner).
Listan kan justeras och exporteras till Excel med knapparna upptill.

• Markera den givare som ska läggas till.
• Klicka på Nästa >.

• Kontrollera att serienumret som kommer upp överensstämmer med det
på givaren.
• Fyll i monteringstidpunkt.
• Klicka på Slutför.
Förbrukning – Mätare
• Markera fliken Mätare.
• Klicka på  
för att lägga till en mätare på positionen.
• Välj EcoGuard ... eller M-Bus ... .
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Den fortsatta gången är olika för EcoGuard-mätare (alternativ 1 nedan) och
M-Bus-mätare (alternativ 2).
1. EcoGuard-mätare
Nu kommer listan Lägg till mätare upp över alla mätare av aktuell typ som
inte redan är använda. I listan finns kolumner för Serienummer, Tillverkningsdatum, Tillverkarbeteckning, Produktionsavläsning (mätaravläsning vid
tillverkning), Serienummer givare (serienummer på givare i de fall det finns
en fabriksmonterad givare) (scrolla åt höger för att se alla kolumner).
Listan kan justeras och exporteras till Excel med knapparna upptill.

• Markera den mätare som ska läggas till.
• Klicka på Nästa >.

• Kontrollera att serienumret som kommer upp överensstämmer med det
på mätaren.
• Fyll i installationstidpunkt. Om så önskas: ange installatör.
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För mätare med efterhandsmonterad givare, dvs. ingen givare finns monterad vid tillverkning, kan användaren välja att lägga till en givare. Det valet
finns inte för mätare med fabriksmonterad givare.
Om man väljer att lägga till en efterhandsmonterad givare ("Vill du lägga till
) listas alla givare som inte redan sitter på någon
en givare? Ja") (
position.
I listan finns kolumner för Serienummer, Sekundär adress, Tillverkare,
Version, Primär adress, Tillverkningsnummer, Busstyp, Medium (scrolla åt
höger för att se alla kolumner).

• Markera den givare som ska läggas till.
• Klicka på Nästa >.

• Kontrollera att givarens serienummer som kommer upp överensstämmer
med det på givaren.
• Fyll i monteringstidpunkt.
• Fyll i mätarställning vid monteringstidpunkt.
• Klicka på Slutför.
Givare till EcoGuard-mätare
För mätare med efterhandsmonterad givare, dvs. där den har separat kommunikationsmodul som är utbytbar och som har ett eget serienummer, kan
användare välja att lägga till en givare.
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• Markera den mätare som man ska byta givare för
.
• Klicka på  
för att lägga till en givare på den mätare som markerats i
övre listan.
Nu kommer listan Lägg till givare upp över alla givare av aktuell typ som
inte redan är använda. I listan finns kolumner för Serienummer, Sekundär
adress, Tillverkare, Version, Primär adress, Tillverkningsnummer, Busstyp,
Medium, VIF (scrolla åt höger för att se alla kolumner).

• Markera den givare som ska läggas till.
• Klicka på Nästa >.

• Kontrollera att serienumret som kommer upp överensstämmer med det
på givaren.
• Fyll i monteringstidpunkt.
• Mätarställningen vid installationen måste skrivas in i rutan nertill för
att det ska bli rätt. Viktigt!
• Klicka på Slutför.
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2. M-Bus-mätare
Nu kommer listan Lägg till mätare upp över alla mätare av aktuell typ som
inte redan är använda. I listan finns kolumner för Sekundär adress, Tillverkare, Version, Primär adress, Tillverkningsnummer, Busstyp, Medium, VIF
(scrolla åt höger för att se alla kolumner).
Listan kan justeras och exporteras till Excel med knapparna upptill.

• Markera den mätare som ska läggas till.
• Klicka på Nästa >.

• Kontrollera att serienumret som kommer upp överensstämmer med det
på mätaren. Ändra det annars.
• Klicka på Nästa >.

• Fyll i installationstidpunkt.
• Om så önskas: bocka för tillverkningsdatum och ange installatör.
• Välj om mätaren  är Integrerad med givaren eller Efterhandsmonterad.
Integrerad innebär att mätare och givare utgör en enhet och har samma
serienummer.
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Efterhandsmonterad innebär att givare och mätare har olika serienummer,
och då måste mätarställningen vid installationen skrivas in i rutan nertill
för att de ska bli rätt. Viktigt!
• Klicka på Slutför.
Givare – Förbrukning
Givare till M-Bus-mätare
För en mätare med efterhandsmonterad givare kan man välja att byta givare.

• Markera den mätare som man ska byta givare för
.
• Klicka på  
för att lägga till en givare på den mätare som markerats i
övre listan.
Nu kommer listan Lägg till givare upp över alla givare av aktuell typ som
inte redan är använda. I listan finns kolumner för Serienummer, Sekundär
adress, Tillverkare, Version, Primär adress, Tillverkningsnummer, Busstyp,
Medium, VIF (scrolla åt höger för att se alla kolumner).

• Markera den givare som ska läggas till.
• Klicka på Nästa >.
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• Kontrollera att serienumret som kommer upp överensstämmer med det
på givaren.
• Fyll i monteringstidpunkt.
• Mätarställningen vid installationen måste skrivas in i rutan nertill för
att det ska bli rätt. Viktigt!
• Klicka på Slutför.

Alternativ: Guiden Skapa position

Detta alternativ förutsätter att man har tillgång till serienummer för mätare
och givare från EcoGuard som EcoGuard har lagt in i CURVES.
• Markera det ställe i trädstrukturen varifrån ändringen ska göras.
• Högerklicka på Skapa ny position och välj Guiden Skapa position nederst.

• Välj Serienummer givare eller Serienummer mätare och fyll i ett existerande serienummer på den givare eller mätare som sätts upp.
• Klicka på Nästa >.

• Komplettera informationen och klicka på OK.
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Behörigheter

Det finns olika roller med tillhörande behörigheter för olika användare. Om
behörighet saknas är aktuella inmatningsfält gråmarkerade.

Roller

• Gå till Underhåll -> Behörigheter -> fliken Roller.

• För att skapa en ny roll:
− Klicka på Ny Post till höger.
− Skriv in Namn och Beskrivning.
− Flytta behörigheter från Tillgängliga behörigheter till Valda behörigheter
med pilknapparna.
− Klicka på Spara.
• För att ändra behörighet för en roll:
− Markera en roll till vänster.
− Eventuellt: Ändra Namn och Beskrivning.
− Flytta mellan Tillgängliga behörigheter och Valda behörigheter med
pilknapparna.
− Klicka på Spara.
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Användare

• Gå till Underhåll -> Behörigheter -> fliken Användare.

• För att skapa en ny användare:
− Klicka på Ny Post till höger.
− Skriv in Användarnamn, Förnamn, Efternamn, och Lösenord.
− Flytta roller från Tillgängliga roller till Valda roller med pilknapparna.
− Klicka på Spara.
• För att ändra roll för en användare:
− Markera ett namn i listan till vänster.
− Eventuellt: Ändra Namn och Beskrivning.
− Flytta mellan Tillgängliga roller och Valda roller med pilknapparna.
− Klicka på Spara.
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Larmmottagare

• Gå till Underhåll -> Behörigheter -> fliken Larmmottagare.

• För att skapa en ny larmmottagare:
− Klicka på Ny Post till höger.
− Skriv in Förnamn, Efternamn, och E-postadress.
− Klicka på Spara.
• För att ta bort larmmottagare:
− Markera namnet till vänster.
− Klicka på Ta bort till höger.
− Klicka på Spara.
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Integration ― EcoCom-server

Detta kapitel gäller för fastighetssystem där EcoCom kommunikations
enhet(er) används för kommunikation mellan olika komponenter i ett IMDeller fastighetsstyrsystem.
Information för installation och konfiguration av EcoCom-servern finns separat i EcoCom Referensmanual (http://www.ecoguard.se/dok/).

Användning ― Integration EcoCom-server

• Välj Integration -> EcoCom-server i menyn till vänster.
• Välj EcoCom-server i rullgardinsmenyn.

• Klicka på Egenskaper till höger, ifall du vill ge servern ett alias, dvs ett
namn som är lättare att komma ihåg.
• Klicka på OK.
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• Välj Protokoll (Modbus, Exoline eller WMShare) i rullgardinsmenyn.

Lägga till värde
• Klicka på
för att lägga till värde.
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• Skriv in önskad text i Namn.
• Välj Givartyp.
• Välj Grupp eller Position. Position = enskild givare.
- För grupp: Välj grupp i rullgardinsmenyn.

Gruppen kan innehålla alla typer av givare, endast den givartyp som valts
kommer att tas med. Detta gör det möjligt att skapa en grupp genom att
bocka i en hel trädnod.
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• Välj Typ av värde i rullgardinsmenyn.

• Ställ in Villkor för värde.

• Under egenskapen Tillåt värden yngre än anges maximal ålder i minuter
för att ett enskilt givarvärde skall tillåtas bidra till beräkningen.
• Exkludera antal extremvärden. Här anges hur många av de högsta respektive lägsta värdena som skall exkluderas dynamiskt vid varje beräkning.
- Använd siffran för att avgöra hur många värden som skall exkluderas.
Ett riktmärke kan vara att exkludera ca 10 % av vardera lägsta samt
högsta värden. Funktionen ger ett mer robust medel- eller medianvärde.
Formuläret för Timeout och Registeradress är olika beroende på valt protokoll (1. Modbus, 2. Exoline eller 3. WMShare).
1. Modbus

• Timeout: Sätt felflagga till 1 efter ... minuter:
• Vid överskriden timeout: välj Behåll värde eller Ersätt värde.
• Registeradress används för att bestämma destination i DUC för
värdet. Valbara Modbus Registeradresser är 1-9999. Välj en registeradress som inte är upptagen.
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2. Exoline

• Timeout: Sätt värde till NaN (not a number) efter: ... minuter.
• Load number: ...
• Cell number: ...
3. WMShare

• Timeout: Sätt OLD-flagga till 1 efter ... minuter.
• Gör värdets ålder tillgänglig i DUC.
• MAC-adress DUC: ...
• Klicka på OK nere till höger för att spara.
Ta bort värde
• Markera det värde du vill ta bort.
.
• Klicka på
• Bekräfta med Ja.

Använda tabell
Tabellen kan anpassas med
och
med
, exporteras till Excel med
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.
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Integration ― Web Service

Via webben (EcoGuard Integration Web Service) kan integratörer läsa både
mätserier och mätvärdeslistor från CURVES.

Mätvärdeslistor

EcoGuard Integration Web Service gör det möjligt för andra system att hämta
både faktiska och beräknade mätvärden.
Se EcoGuard Integration Service för en teknisk beskrivning av integrationsgränssnittet (http://www.ecoguard.se/dok).

Användning ― Integration Web Service

• Välj Integration -> Web Service i menyn till vänster.
• Välj Mätvärdeslista i rullgardinsmenyn.

• Eller klicka på Skapa... uppe till höger för ny mätvärdeslista.

• Fyll i en unik Kod och ett beskrivande Namn.
• Klicka på Skapa.
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Lägga till värde
• Klicka på
för att lägga till värde till mätvärdeslistan.

• Skriv in önskad text i Namn.
• Välj Givartyp.
• Välj Grupp eller Position. Position = enskild givare.
- För grupp: Välj grupp i rullgardinsmenyn.

Gruppen kan innehålla alla typer av givare, endast den givartyp som valts
kommer tas med. Detta gör det möjligt att skapa en grupp genom att bocka i
en hel trädnod.

CURVES Windows – Manual

Sida 90

• Välj Typ av värde i rullgardinsmenyn.

• Ställ in Villkor för värde.

• Under egenskapen Tillåt värden yngre än anges maximal ålder i minuter
för att ett enskilt givarvärde skall tillåtas bidra till beräkningen.
• Exkludera antal extremvärden. Här anges hur många av de högsta respektive lägsta värdena som skall exkluderas dynamiskt vid varje beräkning.
- Använd siffran för att avgöra hur många värden som skall exkluderas.
Ett riktmärke kan vara att exkludera ca 10 % av vardera lägsta samt
högsta värden. Funktionen ger ett mer robust medel- eller medianvärde.
• Klicka på OK nere till höger för att spara.
Ta bort värde
• Markera det värde du vill ta bort.
• Klicka på
.
• Bekräfta med Ja.

Använda tabell
Tabellen kan anpassas med
och
med
, exporteras till Excel med

, värden i tabellen kan ändras
.

Ta bort mätvärdeslista
• Markera den mätvärdeslista du vill ta bort.
• Klicka på Ta bort... till höger .
• Bekräfta med Ja.
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