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Inloggning

Användare
Vid överlämning av anläggning så får du ett unikt användarnamn samt ett lösenord för 
inloggningsmöjlighet, saknar ni dessa kontakta CRF, uppgifter finns under rubrik Kontakt CRF.
Använd dessa i rutan.
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Användare

Att lägga till användare

För att lägga till en ny användare tryck först på ”Inställningar” på översta raden sedan ”Användare” 
på andra raden och sist ”lägg till användare” till höger under befintliga användare.

Välj sedan:
Användar-ID: Användarnamnet ni använder för inlogg
Namn: Användares fulla namn som kommer synas i systemet.
E-mail: Om detta skall användas för exempelvis larmutskick.
Språk: Förslagsvis svenska.
Välj användarspecifik startsida: Välj Startsida här om ej annat meddelats vid driftgenomgång.
Behörighetsnivå: Använd dessa 3 om ej annat meddelats
1=Läs 
3=Läs/Skriv 
9=Fulla rättigheter att konfigurera AWU650
Lösenord: Välj ett säkert lösenord
Upprepa lösenord: Upprepa lösenordet

Tryck på Spara
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Att ändra i befintlig användare

För att ändra i befintlig användare tryck först på ”Inställningar” på översta raden sedan ”Användare” 
på andra raden och sist på användare du vill redigera.
Följ sedan stegen från föregående rubrik ”Att lägga till användare” och välj/ändra önskade 
inställningar.

Att ta bort användare

För att ta bort en användare tryck först på ”Inställningar” på översta raden sedan ”Användare” på 
andra raden och sist på användare du vill ta bort.

Använd sedan ”ta bort”-knappen längst ner till höger i bilden
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Larmhantering

Att lägga in larmutskick
För att lägga in larmmottagare för utskick tryck först på ”konfiguration” på översta raden och sedan 
”Larm” på andra raden.
Välj klass: Klass 1=A-Larm och Klass 2=B-Larm
Välj: Skicka enligt tidsprogram om ni vill ha larmen mellan specifika dagar och tider eller Skicka 
alltid till utvalda mottagare om larmen alltid skall gå ut dygnet runt när det aktiveras.

Väljer ni skicka enligt tidsprogram så kommer alla larm som aktiverats utöver den här tiden att komma 
in när tiden blir aktiv, OBS endast ett larmutskick så finns det 2 olika mottagare med olika tider så 
kommer den som är aktiv först/när larmet aktiveras få larmutskicket.

Välj även mottagare i listan som enligt bild, detta förutsätter att användaren har en E-mailadress 
inlagd under sin profil, om inte det så se rubrik ”Att ändra i befintlig användare”.

Exempelbild: A-larm går ut måndag-lördag 07:00-16:00 till Per Bergström
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Att kvittera larm/larmstatus

För att hitta larm tryck på ”Larm” på översta raden och sedan på ”Larmstatus” på andra raden.
Om knappen ”Larm” blinkar röd så finns det ett aktivt eller ett okvitterat larm i anläggningen.

Under Enhet ser man i vilken Enhet(ex. duc/aggregat/värmepump) som larmet ligger.
Under Status ser man om larmet har återgått ”OK” eller kvarstår ”Aktiv”.
Under Beskrivning ser man en kort beskrivning av larmet.
Under Larmklass ser man vilken larmklass larmet har.

För att kvittera larmet tryck på ”kvittera”
På knappen ”kvittera alla” kan man kvittera samtliga larm i listan om man har flera larm liggande.

Under ”Larmhistorik” kan man se gamla larm samt tider och vem som larmet skickats till.
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Flödesbilder

Att ändra börvärden

De värden som är vinröda är klickbara, använd vänster musknapp för att öppna popupmeny.
Ändra önskat värde och tryck på ”Skriv” för att skicka ändringen.
”Läs” används om man vill läsa värdet ur enheten, ex ifall man vill se att den registrerat ändringen.
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Att ändra tidkanal

För att ändra tidkanal gå in på önskad bild och tryck sedan på ”Tidkanal”

Ställ in önskade tider och tryck på skriv.
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Att ändra larmgränser

För att ändra larmgränser tryck på det vinröda värdet vid symbolen du vill ställa om larmgränsen för.

Ställ in önskade värden och tidsförskjutning om det skall finnas.

Hitta funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivningen hittas under knappen ”Funktion” på respektive systembild.
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Logg

Att använda loggen

Tryck på knappen ”Logg” på översta raden, välj vilken logg ni vill titta på om det finns flera olika, 
exempelvis en för energimätare. Olika loggtider kan skilja dessa åt.
I rutan ”Filter” kan ni söka efter taggnamn.
Markera de taggar ni vill titta på, tryck på pilrutan för att flytta dessa taggar till den högra rutan och väl 
datum och tid ni vill se logg på.
Tryck ”visa graf” längst ner till höger för att öppna en bild på logg.
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Att använda realtidsloggen

Realtidsloggen finns under de givare som är styrande för en regulator.
Tryck på det vinröda börvärdet och välj ”Realtidslogg”.
Du får nu upp en snabbare logg för respektive regulator där du kan se hur den arbetar i realtid.
OBS den här loggen försvinner när du stänger ner fönstret så glöm ej spara bilden eller skriva ut den.
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Nätverk

Att ställa in/om IP-nummer

För att ställa in/om IP-nummer tryck på knappen ”Inställningar” på översta raden och sedan på 
”Nätverk” på andra raden.

Välj sedan in om du vill ha Fast IP(Statisk IP) eller Dynamisk IP.

Fyll i eller ändra till önskad IP-adress, Subnätmask, Gateway och DNS-adresser.
Tryck på ”Spara inställningar”, för att inställningarna skall börja gälla behöver enheten startas om.
Tryck på ”Starta om”
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Kontakt CRF

Service

Service@crf.se

IT

Dan@crf.se

För fler kontaktuppgifter se vår hemsida crf.se

mailto:Service@crf.se
mailto:Dan@crf.se

	Inloggning
	Användare

	Användare
	Att lägga till användare
	Att ändra i befintlig användare
	Att ta bort användare

	Larmhantering
	Att lägga in larmutskick
	Att kvittera larm/larmstatus

	Flödesbilder
	Att ändra börvärden
	Att ändra tidkanal
	Att ändra larmgränser
	Hitta funktionsbeskrivning

	Logg
	Att använda loggen
	Att använda realtidsloggen

	Nätverk
	Att ställa in/om IP-nummer

	Kontakt CRF
	Service
	IT


