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1 Introduktion
Styrsystemet WM HPC har ett webbaserat användargränssnitt. Det gör att 
man via en vanlig webbläsare får ett grafiskt användargränssnitt till styrsyste-
met, som man dessutom kommer åt på distans. Man kan göra allt som man 
kan göra via operatörspanelen, plus att man får tillgång till översiktsbilder, 
databaser samt larm via e-post och några andra funktioner som man inte har 
med operatörspanelen.

Den här manualen ska ses som ett komplement till användarmanualen för 
styrsystemet. Eftersom inställningarna man gör är desamma som via ope-
ratörspanelen så förklaras de inte igen här, utan kapitel tre är inriktat på att 
förklara hur man använder och hittar bland menyerna i webbsidorna. 

För att komma åt webbsidorna så måste man koppla en dator till WM HPC-
enheten. Kapitel två förklarar hur man gör detta med den förkonfigurerade 
routern som säljs som tillbehör, vilket är enklast, och hur man gör en direkt-
koppling om man inte har routern. Kapitel åtta förklarar hur man kopplar en 
värmepump till ett nätverk eller till Internet, och kapitel nio hur man kopplar 
den till ett modem.
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2 Att ansluta en dator

2.1 Förutsättningar
För att kunna surfa in i en WM HPC behöver man ha en webbläsare. Använd 
Internet Explorer 5.5 eller nyare alternativt Mozilla Firefox 2.0 eller Netscape 
9.0 eller nyare, och aktivera Javaskript. Man behöver också java, Sun Java 
Runtime Environment. Är det inte redan installerat så kan man hämta det från 
www.java.com.

För att webbsidorna ska fungera bra så ska man stänga av webbläsarens 
funktion för cachning. Cachning gör att webbläsaren struntar i att hämta webb-
sidor om de redan finns på hårddisken, vilket är trist när man vill se aktuella 
mätvärden. För Internet Explorer välj: Verktyg | Internet alternativ | Allmänt | 
Inställningar | Varje gång sidan besöks.

2.2 Anslutning med förkonfigurerad router
Till värmepumpen kan man köpa en förkonfigurerad router, vilket gör upp-
kopplingsförfarandet enklare. En router har till uppgift att dirigera nätverks-
trafik mellan det lokala nätverk där värmepumpen finns, och ut mot Internet. 
Routern begränsar den trafik som släpps in från Internet, och skyddar till viss 
del värmepumparna på insidan från att bli överbelastade med trafik. 
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Routern har en WAN port som man kopplar till ett bredbandsmodem eller ett 
bredbandsuttag. Den har även fyra nätverksuttag för ett lokalt nätverk, och 
där ansluter man sina värmepumpar. Om fyra uttag inte räcker så får man 
använda en switch så att man får fler. Nätverkskabeln skall kopplas från Ether-
netuttaget på WM HPC i värmepumpen och till en ledig port i routern.

Om man har fler än en värmepump så måste man ställa om IP-adresserna i 
dem, så att inte alla har samma. Grundinställningen är 10.0.48.94. Har man 
bara en värmepump så behöver man inte ändra, men annars så ändrar man 
94 till 101 för första värmepumpen, 102 för den andra och så vidare. Detta 
kan man göra på varje värmepumps operatörspanel. 

Gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR och välj sedan NÄTVERK. Där kan IP-
numret ställas om till 10.0.48.101. Styrsystemet måste startas om för att 
inställningen ska börja gälla, och det kan man också göra från SYSTEMINS-
TÄLLNINGAR.

När modem och kablar är installerade och nätverksadresserna rätt ställda 
så kan man surfa in i värmepumparna om man har en dator på plats. På de 
flesta kontors och hemnätverks används DHCP för att man inte ska behöva 
bekymra sig om nätverksinställningar. Med DHCP så sker detta automatiskt. 
Den förkonfigurerade routern har DHCP, så det enda man behöver göra är att 
koppla en nätverkskabel från sin PC till ett ledigt uttag i routern.

När routern är påslagen och WM HPCn i styrskåpet har startat upp så att sta-
tuslysdioden lyser så ska även den gula lysdioden märkt LINK lysa. När det är 
trafik på nätverket så ska LAN lysdioden blinka.

För att surfa in i en värmepump, 
starta en webbläsare och skriv 
10.0.48.94 (eller det IP-nummer 
som ställts i värmepumpen). In-
loggningssidan skall då strax 
dyka upp. Välj språk genom att 
klicka på motsvarande flagga. 
Din dator kommer att minnas din 
inställning till nästa gång. Klicka 
sedan på Login och ange använ-
darnamn och lösenord som står 
på webblicensdokumentet. Nor-
malt använder man behörighets-
nivån operator.

2.3 Direktanslutning
Om man inte har den förkonfigurerade routern till systemet så läs i stället 
detta kapitel. Det förklarar hur man kommer i kontakt med en värmepump på 
ett lokalt nätverk, på plats vid värmepumpen.
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Vid direktanslutning så kopplar man en nätverkskabel direkt mellan en PC och 
styrdatorn WM HPC. Det går också bra att göra en direktkoppling om datorn 
och WM HPCn är kopplade till samma switch eller router.

Nätverkskabeln, en Ethernetkabel med RJ45 kontakter, kopplas in i nätverks-
uttaget som sitter längst till höger på ovansidan av WM HPC. Andra änden 
kopplar man till en PC eller en switch. Kopplar man direkt till en PC så kan man 
behöva en så kallad korsad kabel, men många nyare datorer klara av även en 
rak kabel. Kopplar man till en switch så ska man ha en vanlig rak kabel.

Om både WM HPC och datorn eller switchen är igång så ska den gula Link-
lysdioden på WM HPC lysa. Den gröna LAN-lysdioden blinkar när det är trafik 
på kabeln. Om link-lysdioden inte tänds så måste man kontrollera att man 
har rätt kabel, att den är rätt kopplad och att bägge sidor är spänningssatta. 
Lysdioden tänds inte förrän WM HPC har  startat up, och den gröna statuslys-
dioden tänds.

2.3.1 IP-nummer
En WM HPC har när den kommer från fabrik IP-nummret 10.0.48.94. IP-nummer 
är den typ av adresser som används på Internet för att datorer ska veta hur 
de ska hitta varandra. Den har en nätmaskinställning som är 255.255.255.0. 
Nätmasken talar om hur många andra adresser som finns på samma ”gata” 
eller subnät. Ju fler nollor på slutet desto större subnät, och datorer som finns 
på samma subnät är som grannar på samma gata, de kan man bara gå ut på 
gården och ropa på för att de ska höra.

Om nätverksinställningarna har ändrats så kan man se det, och ändra, via 
operatörspanelen.

För att en dator ska kunna prata direkt med en WM HPC så räcker det inte 
med att den är kopplad direkt med en kabel, den måste också veta om att den 
finns på samma nät. Man måste därför ge PCn ett IP-nummer och en nätmask 
så att den hör till samma subnät.

Hur man gör detta beror på vilket operativsystem man använder, men det 
skiljer inte så mycket mellan olika versioner av windows. I denna manual visas 
bilder från en engelsk version av Windows XP. 

Man letar förts reda på datorns nätverksanslutningar (Start -> Inställningar -> 
Nätverks och Fjärranslutningar). 

Välj sedan det nätverkskort till vilken kabeln är ansluten (Anslutning till lokalt 
nätverk). 

Öppna fönstret egenskaper för nätverkskortet, och välj sedan Internet Proto-
koll (TCP/IP) och klicka på egenskaper.

Troligen så är alternativet ”Erhåll en IP-adress automatiskt” förkryssat. Det är 
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det alternativet man brukar använda på lokala nätverk och kontorsnätverk. 
För att erhålla en direktkoppling så måste vi däremot kryssa för alternativet 
”Använd följande IP-adress”. På IP-adress ange 10.0.48.10. De tre första siff-
rorna måste vara lika som IP-Adressen för WM HPC, medan den sista inte ska 
vara lika. Då hamnar de på olika adresser på samma gata. Nätmasken ska 
vara 255.255.255.0. ”Standard Gateway” kan man lämna tom.

Klicka sedan på OK för att verkställa inställningarna. För att ställa tillbaka PCn 
för normal användning igen bocka för ”Erhåll en IP-adress automatiskt” och 
tryck OK. Annars fungerar den inte som den ska i kontorsnätverket.
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3 Webbsidorna
3.1 Inloggning
Den första webbsida som möter dig när du skriver in IP-numret i webbläsaren 
är inloggningssidan.

Börja med att välja vilket språk du vill använda genom att klicka på rätt flagg-
symbol. Detta val lagras som en cookie på din dator, så att din dator kommer 
håg valet, men det påverkar ingen annan användare. 

Klicka sedan på Login för att logga in. Det finns tre olika användare med olika 
behörighetsnivå att välja mellan. Med View som användarnamn så kan man bara 
titta på värden och inställningar, inte ändra på någonting. Operator är den nivå 
man normalt ska använda, och ger möjlighet att ändra på inställningar. Config 
är den högsta nivån och ger även behörighet till att uppgradera mjukvaran i ap-
paraten, radera alla inställningar och liknande mer drastiska åtgärder.

Lösenordet står med i det papper som följer med licensen till webbsidorna.

3.2 Värmepumpöversikt
När man loggat in kommer man till sidorna för själva styrsystemet. De består 
av en list längst upp där man dels kan se anläggningens namn och adress, 
och dels läsa larmstatus och tid. Larmstatus och tid uppdateras ungefär var 
tionde sekund.
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På vänster sida finns en rad menyer. Den meny som för tillfället är vald marke-
ras med rött, och från början är detta översiktsmenyn för värmepumpen. De 
bilder som visas här kommer från en värmepump konfigurerad som master. I 
en värmepump som är slav döljs ett antal menyer som inte är relevanta, men 
de menyer som är kvar är lika. 

Längst upp i översiktsmenyn visas status dels för vär-
mepumpen själv, och dels för slavpumparna, med små 
ikoner. Genom att hålla musen över en ikon så kan 
man se vad symbolen betyder. Om värmepumpen har 
larm så står det hur många A respektive B-larm den 
har. Därunder listas ett antal temperaturer och andra 
viktiga signaler som talar om vad värmepumpen gör 
och hur den mår.

3.3 Larm
Det finns två menyer som har med larm att göra, precis som i operatörspane-
len. Aktiva larm listar alla aktiva larm, och ger möjlighet att kvittera enskilda 
larm eller alla larm. Ett enskilt larm kvitterar man genom att klicka på det och 
sedan på kvittera. Kvitterar alla gör man genom att klicka på kvittera-knappen 
ovanför. I bägge fallen får man precis som i operatörspanelen ange en signa-
tur på max tre bokstäver.

Larm och händelser är en kronologiskt ordnad lista över larm, händelser, fel 
och meddelanden. Larm markeras med rött när de blev aktiva och med grönt 
när de blev inaktiva. Meddelanden markeras med blått, händelser med vitt och 
fel (dvs interna fel i WM HPC) med gult. Med kryssrutorna ovanför kan man 
välja bort saker som man inte vill ha med i listan.

Att kvittera larm fungerar precis som i menyn Aktiva larm.
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3.4 Driftläge
I menyn Driftläge kommer man åt inställningar för hur värmepumpen, det över-
gripande reglersystemet och installerade expansionsmoduler ska arbeta. Det 
är här man slår av och på värmepumpen.

De ändringar man gör börjar inte gälla förrän man klickar på knappen spara.
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3.5 Värmepump
Menyn Värmepump har två flikar, Status och Inställningar. Status visar aktuellt 
driftläge och temperaturer. Temperaturerna visas inte bara med siffror, utan 
illustreras även med staplar för att ge en snabb överblick. Dessa uppdateras 
automatiskt var tionde sekund.

Inställningar öppnar en sida med inställningar för värmepumpen. Som på alla 
webbsidor är det så att inställningarna inte börjar gälla förrän man klickat 
på spara.

3.6 Värmestyrning
Även sidan för värmestyrning har två flikar. Status visar aktuellt stillstånd, och 
har längst upp en illustration av integralens värde, med startvärden för olika 
antal värmepumpar och tillsatsvärme markerade.

I Inställningar finns en lång rad inställningar som motsvarar de menyer under 
INSTÄLLNINGAR som i operatörspanelen heter VÄRME, TILLSATSVÄRME, VÄR-
MESTOPP och BRINEÖVERVAKNING.

Inställningarna är desamma, men det finns några skillnader. Kurvor är en så-
dan skillnad. I operatörspanelen redigerar man kurvorna genom att ändra ko-
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ordinaterna för brytpunkterna. Det gör man även i webbsidorna, men här gör 
man det grafiskt. Kurvorna för både systembörvärde och rumsåterkoppling 
visas grafiskt. För att ändra en punkt i kurvan så tar man den med musen, dvs. 
håller musen över och håller ner vänster musknapp. Sedan flyttar man punk-
ten dit där den ska vara och släpper knappen. Under tiden man håller vänster 
musknapp så är punkten röd, och man kan se de aktuella koordinaterna nere 
till vänster.

När man flyttat färdigt punkter måsta man klicka på spara för att ändring-
arna ska börja gälla. Sidan är uppdelad i sektioner avgränsade med linjer, 
och varje sektion har sin egen spara-knapp. Spara.-knappen gäller enbart 
för respektive sektion.

Inställningen av veckoschema fungerar på motsvarande sätt som i opera-
törspanelen. Det finns ett antal tidsinställningar man kan göra, men de blir inte 
synliga förrän man klickat i rutan aktivera. Därefter kan man ställa start och 
stopptid samt välja vilka dagar de ska gälla för.

3.7 Tappvarmvatten
Menyn Tappvarmvatten har inte mindre än tre flikar. Den första gäller de grund-
läggande tappvarmvatteninställningarna, och aktuell status visas på samma 
sida som själva inställningarna.
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Fliken TWC innehåller status och inställningar för en eventuell TWC-modul. 
Nästan längst ner på sidan under rubriken Icke aktiverade finns en lista med 
de eventuella TWC-moduler som inte aktiverats. Det får inte finnas mer än en 
TWC-modul i ett system, så listan ska som mest innehålla en modul. För att 
aktivera modulen klicka på aktivera. För att avaktivera en installerad modul så 
klickar man i stället på knappen Avaktivera allra längst ner. 

Fliken WCS innehåller inställningar för en WCS-modul och motsvarande funk-
tioner för att aktivera och avaktivera moduler.

3.8 Slavpumpar
Webbsidan för slavpumpar innehåller en lista med alla värmepumpar i anlägg-
ningen. Längst upp finns alltid masterpumpen själv, avskiljd från de övriga. 
Längre ner finns listan med slavpumpar. Längst till höger finns för varje slav-
pump en kryssruta. Slavpumpar behöver inte aktiveras speciellt innan de bör-
jar fungera, men genom att kryssa för ruta och trycka spara gör man slavpum-
pen till en permanent del av systemet. Om kommunikationen med den upphör 
så får man då ett larm. Om man medvetet vill ta bort en värmepump, eller byta 
styrsystem i en värmepump, så tar man bort krysset vid serienumret för den 
värmepumpen för att slippa få larm.

3.9 Kyla
Menyn för kyla har flikarna Status och Inställningar. Under Inställningar finns 
alla inställningar som finns under menyn INSTÄLLNINGAR KYLA och dess un-
dermenyer i operatörspanelen. Där finns också möjligheten att installera och 
avinstallera kylmodulen. 

3.10 Shuntgrupper
Menyn för shuntar har hela nio flikar, en för varje shuntgrupp med dess inställ-
ningar och en med en lista över de icke aktiverade shuntmodulerna. Det är 
under denna den sista fliken man väljer vilken shuntgrupp en ansluten modul 
ska höra till.
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4 Databaser
När man klickar på menyn Databaser så fälls det ut tre nya menyer, en för 
sekunddatabasen, en för minutdatabasen samt en för timdatabasen. Oavsett 
vilken av databaserna man väljer så ser webbsidan i stort sett likadan ut. 

Man kan välja upp till tre loggade värden för samtidig visning. Vilka värden 
man kan välja beror på vilken databas som valts. Har man valt tim-databasen 
så har värdena prefixen Medel, Max och Min vilka indikerar om det är ett med-
elvärde under timmen, eller det högsta eller lägsta värdet. För sekund och 
minut är det alltid ögonblicksvärden.

Man kan också välja datamängd, i form av procent av hela databasen. Vill man 
bara se en kort tid tillbaka så väljer man ett lägre procenttal. Det gör också 
att det går fortare att hämta upp data. 

Man väljer även om man vill att varje värde ska ha en egen Y-axel, vilket är 
lämpligt om värdena är väldigt olika stora eller har olika enhet, eller om de ska 
använda en gemensam Y-axel. Ska man jämföra till exempel olika temperatu-
rer så är det mer lämpligt att ha en gemensam axel.

Klicka på uppdatera för att ladda diagrammet enligt de gjorda inställningarna.

Diagrammet skalar automatiskt axlarna för att visa hela kurvformen. För att 
zooma in på ett intressant parti så håll ned vänster musknapp och drar nedåt 
och åt höger. Den ruta som blir indikerar det område som ska zoomas in. 
När musknappen släpps så zoomas digrammet in. För att zomma ut drar 
man musen åt andra hållet, eller klickar på återställ för att komma tillbaka till 
grundläget.
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Kryssrutorna ovanför kan användas för att dölja valda kurvor. 

Knappen Ladda ned databas längst upp kan användas för att ladda ner data-
basen i textformat. Denna fil kan till exempel importeras till Excel eller OpenOf-
fice SpreadSheet för vidare behandling.
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5 Serviceanteckningar
När man klickar på menyn Serviceanteckningar dyker ett litet antecknings-
fönster upp. Vad detta ska användas till är valfritt, men förslagsvis så anteck-
nar man här utförd eller planerad service och ändrade inställningar. Dessa 
noteringar följer då alltid med värmepumpen och är åtkomliga oavsett var 
man sitter. 
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6 Systeminställningar
Menyn Systeminställningar fäller ut sex nya undermenyer. Kommunikation 
kommer att förklaras närmare i kapitlen om nätverks- och modemanslutning. 
Här beskrivs först menyn System, som har fem flikar.

Den första fliken Information visar diverse information om styrsystemet, som 
versionsnummer för de olika mjukvaror som ingår. Det är också på denna sida 
man kommer åt att ställa den inbyggda klockan. Klockan används för at tids-
stämpla larm och värden i databaser, samt naturligtvis till de funktioner som 
styrs av veckoschema.

Fliken Presentation innehåller inställningarna för apparatens namn och 
adress. Dessa visas dels längst upp på webbsidan, och ingår som informa-
tion i larm e-post. 

Under Lösenord kan man ställa om lösenord både för displayen och för de 
olika inloggningsnivåerna till webbsidorna. 

Filhantering innehåller ett verktyg för att hämta filer från och ladda upp filer 
till styrsystemet. Speciellt intressant är knappen Backup. Den laddar ner alla 
nödvändiga filer till PCn för att skapa en säkerhetskopia. Se till att spara sä-
kerhetskopian i en egen katalog, för det är flera filer som ingår, men det är 
bara en som kan döpas. Denna fil är paketfilen, som innehåller information om 
vilka övriga filer som ingår.

För att återställa en säkerhetskopia så använder man knappen Ladda upp pa-
ket och väljer den .bundle fil som skapades när man gjorde säkerhetskopian. 
Denna måste ligga i samma katalog som de övriga filer som skapades sam-
tidigt. Att återställa en säkerhetskopia tar tid eftersom styrsystemet måste 
starta om varje gång en fil ska lagras. Rubriker indikerar de steg som ska 
vidtas, och de blir efterhand gröna. När allt är klart så blir hela fönstret grönt. 
Skulle det bli fel någonstans så att åtgärden inte kan avslutas så blir fönstret 
rött, och ett felmeddelande skrivs ut.
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Längre ner på sidan finns rubriken APPLIKATIONSINIT, och tre knappar. I styr-
systemet finns det en möjlighet att skapa en lokal kopia av alla inställningar, 
som man sedan kan gå tillbaka till om inställningarna ändrats så att de fung-
erar sämre. Dessa inställningar lagras i filen appinit.ini i apparaten. De tre 
knapparna är till för att skapa, radera respektive använda filen. 

Att klona apparaten liknar att ta en säkerhetskopia, men i stället för att spara 
undan alla aktuella inställningar så är det appinit.ini-filen som laddas ner. Det 
innebär att man måste se till att den filen är aktuell innan man skapar en klon. 
Kloner använder man om man vill kopiera inställningar från en apparat till en 
annan, utan att skriva över viktig information som nätverksinställningar och 
namn och adress. 

Under den sista fliken Init finns möjligheter till att radera och återställa saker. 
Den översta knappen på sidan återställer alla inställningar, utom grundläg-
gande inställningar som nätverksinställningar, till de grundvärden den hade 
som ny.

Längre ner finns möjlighet att tömma databaser och larmlogg på information 
samt att radera översiktsbilden.
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7 Skapa översiktsbild
Man kan i styrsystemet skapa en egen översiktsbild. Den kommer då att ham-
na överst i menyn och vara den första bild man ser efter inloggning. Syftet är 
att ge en bra och tydlig överblick över anläggningens status.

7.1 Bildfil
Det första man behöver göra när man ska göra en översiktsbild är att skaffa 
bakgrundsbilden. Normalt vill man ha en schematisk bild av anläggningen, 
som inte är för plottrig och fylld av text. Bilden ska vara av en typ som en 
webbläsare kan visa, till exempel GIF, JPG eller PNG. Bilden ska vara lagom 
stor för att få plats på skärmen i webbsidan. Omkring 700 * 400 pixlar är 
lagom storlek. Bildfilen får inte heller vara för stor, max 64 kByte. 

Man använder Filhantering som beskrevs i kapitel sex. Ställ in Användarfil i 
den översta drop-down listan och klicka på Ladda upp fil (från PC). Välj önskad 
bildfil och klicka på Öppna. Filen laddas då upp och styrsystemet startar om. 
När det hela är klart blir fönstret grönt, men det tar någon minut.

7.2 Värden
Nästa steg är att placera ut värden på rätt ställe i bilden. Det gör man i menyn 
Skapa översikt. Du ser den bild som laddats upp i bakgrunden, och längre ner 
verktygen för att placera ut värden. 
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Varje värde man placerar ut betraktas som en etikett. Knappen Första etikett 
väljer en ledig etikett. Steg två är att knyta ett objekt till etiketten. Objektet 
kan vara en kanal (mätvärde eller beräknat värde), en parameter (inställning) 
eller ett larm. Detta väljer man ut en lång lista med alla värden som finns i 
styrsystemet. 

Steg tre Återkopplingskanal kan alltid stå på Ingen. (För en digital utgång kan 
man välja samma kanal som återkopplingskanal. Värdet visas då med grön 
bakgrund när utsignalen är till.) I steg fyra och fem väljer man hur värdet ska 
presenteras. 

För att placera värdet i bilden klickar man helt enkelt där man vill ha det. Vill 
man flytta värdet så klickar man på ett annat ställe.

Till sist så klickar man på knappen Spara.

För att översiktsbilden ska visas så måsta man välja att den ska visas under 
rubriken Inställningar översikt.

7.3 Tips och trix
Man kan välja en befintlig etikett genom att klicka på den. Man kan sedan flytta 
på den, eller ändra alla inställningar.

Om ett värde är för långt för att få plats på ett bra sätt på bilden så kan man 
dela upp det på två etiketter. På den första visar man endast namnet, och 
sedan placerar man en till etikett under där man visar värde och enhet.
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8 Internetanslutning
Att koppla upp sig direkt mot en värmepump som det är beskrivet i kapitel 
två är bra för att snabbt komma igång. En av de viktigaste poängerna med 
webbtekniken är det ska gå att komma åt värmepumpen på distans, och då 
behöver man koppla den antingen till nätverk och Internet, eller till modem. 
Detta kapitel beskriver hur man kopplar den till ett nätverk.

8.1 Internetkoppling med förkonfigurerad router
En förutsättning för att man ska kunna koppla en värmepump till Internet är 
att det finns en Internetanslutning. Detta kan antingen vara ett bredbandsut-
tag eller ett bredbandsmodem. Detta abonnemang måste fastighetsägaren / 
förvaltaren skaffa. Det behöver inte vara någon snabb anslutning då det inte 
är speciellt mycket data som ska överföras. 

Den förkonfigurerade routern gör kopplingen till Internet enkel. Routern är konfi-
gurerad att porta ut 10.0.48.94 samt 10.0.48.101 till 10.0.48.109. Att ett IP-
nummer är utportat betyder i detta fall att man kan komma åt webbsidorna från 
Internet. Med en förkonfigurerad router behöver man inte göra några inställning-
ar. Hur man hittar sin värmepump på Internet beskrivs i kapitlet Portalserver.

8.2 Koppling till befintligt nätverk
Om värmepumpen skall anslutas till ett befintligt nätverk, till exempel i en 
industrifastighet, så behövs kanske inte den förkonfigurerade routern. Vär-
mepumpen kopplas i stället till en befintlig router. Hur nätverksinställningarna 
skall göras då får man fråga den nätverksansvarige om. Avsnitten nedan ger 
en viss insikt i vilka dessa inställningar är och vad de har för betydelse.

8.2.1 DHCP
I vanliga fall när man kopplar in en dator till ett nätverk så behöver man inte 
bekymra sig om IP-nummer och annat krångel. Det fungerar för det mesta 
på en gång. Anledningen är ett protokoll som heter DHCP, och att det finns 
en DHCP-server i nätverket. Via DHCP så får datorer och annan utrustning 
automatiskt nätverksinställningar från DHCP-servern, som håller reda på vilka 
IP-nummer och nätverksmasker som ska användas.

Man kan aktivera DHCP i värmepumpens styrsystem. Nätverksinställningarna 
finns i menyn Kommunikation under fliken LAN/DNS. Det är bara att kryssa 
för rutan DHCP och spara. Man kan även göra dessa inställningar från opera-
törspanelen i menyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR.

Problemet med DHCP i en värmepump är att för att kunna surfa till värmepum-
pen så måste man veta vilket IP-nummer den har fått. Man kan visserligen läsa 
det i operatörspanelen, men man kan inte vara säker på att inte DHCP-servern 
ger den ett nytt IP-nummer vid ett annat tillfälle.
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Den som är nätverksansvarig kan i en del fall gå in i DHCP-servern och ställa 
så att värmepumpen alltid får samma IP-nummer, men detta är inte det vanli-
gaste sättet att lösa det på.

8.2.2 Fast IP-nummer
Det vanligaste sättet att koppla styrsystemet till en värmepump, och andra 
liknande utrustningar med inbyggd webbserver, till ett lokalt nätverk är att den 
nätverksansvarige avdelar ett fast IP-nummer till apparaten. 

Man använder då inte DHCP utan ställer in det IP-nummer och den nätverks-
mask som den ansvarige anvisar. Detta kan man göra i Kommunikation under 
fliken LAN/DNS, eller från operatörspanelen.

8.2.3 Gateway och DNS
Om man inte använder DHCP så måste man också ställa in gateway och DNS. 
Gateway är porten ut mot internet. All information som ska skickas till adres-
ser utanför det lokala nätverket skickas först till nätverkets gateway, som vet 
hur den ska vidarebefordra informationen till rätt ställe. 

DNS är adressen till en server som kan översätta namn (URL), som till exem-
pel www.google.com, till ett IP-nummer. Om man anger en SMTP-server för att 
kunna skicka larm som e-post, så gör man oftast det i form av en URL. Detta 
kommer inte att fungera om man inte har angett IP-numret till en DNS-server 
som kan svara på vad namnet betyder. Man kan ange upp till tre DNS-servrar, 
men  tvåan och trean är bara reserver ifall den första inte fungerar.

I ett lokalt nätverk så vet den nätverksansvarige vilka IP-nummer som gäller.

8.2.4 Portning
För att man ska kunna surfa in i värmepumpens styrsystem utifrån så måste 
den som sköter nätverket öppna en port i nätverkets router, så att html-frågor 
utifrån kopplas till rätt IP-nummer på det lokala nätverket. Om det finns flera 
webbservrar, till exempel flera värmepumpar, på det lokala nätverket som alla 
ska vara åtkomliga utifrån så måste routern lära sig skilja på dem. Det enklaste 
sättet är genom portning, vilket betyder att man använder olika portnummer 
för att komma åt olika apparater. Man får då skriva in kolon och portnummret 
efter IP-numret i webbläsaren, till exempel 83.241.159.230:8080.

Vilket IP-nummer, man ska använda sig av för att komma åt apparaten utifrån 
kan den nätverksansvarige svara på.

8.3 Ny internetanslutning
Den förkonfigurerade routern är till för att göra det enkelt att driftsätta vär-
mepumpen med Internetanslutning. Om man ändå väljer att använda en annan 
router, eller av annan anledning behöver konfigurera en router, så beskrivs de 
allmänna principerna för detta här kortfattat.
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8.3.1  Routern
Man bör alltid ha en router mellan värmepumpen och Internet. Routern är en 
apparat med en anslutning ut mot Internet eller WAN (Wide Area Network), 
och flera anslutningar för ett lokalt nätverk. Den fungerar som gateway, DHCP-
server och ibland även som DNS-server.

När man kopplar routerns WAN anslutning till ADSL-modemet eller bredbands-
kopplingen så får den nätverksinställningar för detta nät via DHCP. Sin dator 
kopplar man till en av portarna för det lokala nätverket. Det lokala nätverket har 
oftast IP-nummer som börjar med 192.168 eller 10.0, eftersom detta är speci-
ella adresser som bara används på lokala nätverk och aldrig ute på Internet. 

De flesta routrar kan man surfa in i för att se och ändra inställningar. Man kan 
till exempel se vilket IP-nummer den har fått på WAN-nätet, och se och ändra 
inställningarna för det lokala nätet. 

De värmepumpar man ansluter till det lokala nätverket ger man fasta adresser. 
Det är då sista siffran i IP-numret som ska vara unik, och man måste också se till 
att inte tilldela dem IP-nummer som routerns DHCP-server delar ut automatiskt. 

I routerns manual kan man läsa vilken adress man ska ange som gateway. 
Oftast är det en adress som slutar på .1 eller på .254. 

8.3.2 Portning
Om man är inkopplad på det lokala nätverket med sin dator så anger man 
bara värmepumpens IP-nummer i webbläsarens adressfält. Surfar man från 
en plats utanför via Internet så anger man routerns WAN-adress. Man måste 
dessutom ha öppnat upp i routern så att man kommer åt värmepumpens 
webbserver. Detta gör man med något som heter NAT (Network Adress Trans-
lation) och Port Forwardning.

När man surfar så används protokollet http, som i sin tur förmedlas via TCP 
och IP-protokollen. Http-protokollet använder som standard TCP-port 80. I rou-
terns port forwarding tabell måste man därför ange att port 80 ska kopplas 
till värmepumpens IP-nummer. 

Om man har flera värmepumpar eller andra webbservrar på det lokala nätver-
ket som ska vara åtkomliga utifrån så behöver man ha en router som stödjer 
”port redirect”. Man anger då att en viss port, till exempel 8001, ska vara 
kopplad till port 80 på ett visst IP-nummer. För att komma åt den webbservern 
anger man i webbläsarens adressfält routerns WAN IP-nummer följt av :8001. 
Det är inte alla routrar som har stöd för denna funktion.

Den förkonfigurerade routern är konfigurerad så att port 8001 är kopplad till 
10.0.48.101:80 lokalt, 8002 till 10.0.48.102:80 och så vidare. Portalser-
vern använder apparatens lokala IP-nummer för att veta vilket port som an-
vänds. Anger man andra portar och IP-nummer så måste man manuellt ställa 
rätt port i Portalservern.
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9 Portalservern
Portalservern finns på adress portal.wmhpc.abelko.se. Servern är till för att 
man ska kunna hitta sina värmepumpar på Internet. Alla WM HPC försöker 
med jämna mellanrum få kontakt med portalservern för att tala om på vilket 
IP-nummer de finns. En användare kan sedan surfa in till portalservern och få 
en länk till värmepumpen. För att komma in på portalservern så krävs att man 
har en användare, vilket man kan få via återförsäljaren.

I webbsidorna under Systeminställningar och Kommunikation finns fliken Lo-
gin. Där finns inställningen Portalserver, som ska vara ställd till portal.wmhpc.
abelko.se för att fungera med portalservern. Där finns också en inställning för 
hur ofta den ska kontakta portalservern. Det finns oftast ingen anledning att 
ändra grundinställningen 10 minuter.
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10 Modemanslutning
När det inte går att ordna en nätverksanslutning till värmepumpen, eller om 
man bara önskar en temporär lösning, så kan man använda ett GSM eller 
GPRS modem i stället. Fördelen är att man inte behöver dra in nya telefonled-
ningar eller andra bredbandsledningar, utan endast installerar ett modem och 
en antenn. Nackdelen är dels att det går långsamt att surfa i värmepumpen, 
samt att den dator man ansluter sig ifrån också måste ha ett modem.

10.1 Förutsättningar
Med värmepumpen kommer det att säljas ett rekomenderat GSM/GPRS-mo-
dem, med särskilda installationsanvisningar. Man kan använda andra modem, 
och även vanliga telefonmodem, men ingen support lämnas för modem annat 
än det rekommenderade.

Vidare så behövs ett SIM-kort för ett abonnemang som bör innehålla GPRS, 
tillgång till SMTP-server utan authentifiering samt datanummer för uppringd 
access. PIN-koden för SIM-kortet måste stängas av.

10.2 Inställningar i WM HPC
När man använder modem så kan man fortfarande surfa till WM HPC i ett 
lokalt nätverk på plats via Ethernetporten, men nätverksinställningen för gate-
way måste vara satt till 0.0.0.0.

Även inställningarna för DNS ska vara 0.0.0.0.

Nästa steg är att ändra inställningarna under fliken Modem/PPP i menyn SYS-
TEMINSTÄLLNINGAR. Inställningarna där beror delvis på vilket modem och 
vilket abonnemang som används. Se därför instruktionerna som följer med 
modemet. Telefonnumret till modempoolen är den viktigaste inställningen som 
man alltid måste göra. När styrsystemet ska skicka e-post så rings detta num-
mer upp.

Under fliken Login kan man ställa användarnamn och lösenord för inloggning 
till modempoolen. Vanligast är att Internetleverantörens modempool inte bryr 
sig om vad som står där, bara det inte är blankt. I annat fall finns informationen 
med bland de papper om abonnemanget Internetleverantören tillhandahåller.

10.3 Fjärranslutning
En modemansluten värmepump finns inte på Internet. Man behöver en dator 
med modem som kan ringa upp värmepumpen för att komma åt webbsidorna 
på distans.För att få kontakt så skapar man en ny fjärranslutning med modem 
och anger värmepumpens telefonnummer. Exakt hur detta går till beror på 
operativsystem.

I windows finns guider för att skapa ny fjärranslutning. De ser olika ut i oli-
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ka versioner i windows. Det är en fjärranslutning till privat nätverk som skall 
skapas, och man väljer det modem som skall användas, telefonnumret till 
anläggningen och döper fjärranslutningen till något begripligt. När det gäller 
säkerhetsinställningar skall PAP aktiveras, och inga andra protokoll tillåtas. 
För nätverksinställningar skall endast TCP/IP aktiveras, och inga utökade al-
ternativ för PPP skall vara aktiverade. IP-adress och DNS-server skall erhållas 
automatiskt. Komprimering av IP-huvud skall användas. 

När man aktiverar fjärranslutningen får man ange användarnamn och lösen-
ord. Dessa används inte, så det går att ange vad som helst. När modemet 
ringt upp, fått svar och är färdig med anslutningen så öppnar man en webblä-
sare och anger 192.168.48.95 som adress. Om IP-adressen för PPP ändrats 
i värmepumpen så är det den ställda adressen som skall anges. Den vanliga 
inloggningssidan dyker upp, och inloggning sker på normalt sätt. En mode-
manslutning är långsam så det tar längre tid än annars att få fram inloggnings-
sidan och andra sidor.

10.4 Exempel från Windows XP
I Windows XP finns en guide för att skapa en ny fjärranslutning. Starta gui-
den genom att ta fram inställningarna för nätverksanslutningar och klicka på 
”Skapa en ny anslutning”. 

I guiden välj ”Anslut till Internet”, sedan ”Installera min anslutning manuellt” 
och ”Anslut med modem”. Följ sedan guidens instruktioner tills anslutningen är 
klar. Den bör sedan fungera på en gång utan extra avancerade inställningar.
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11 Larmdistribution
När ett larm inträffar kan ett meddelande om detta skickas iväg med e-post. 
E-postmeddelandet innehåller då information om vilken anläggning det kom-
mer ifrån, larmets namn och tidpunkten när det inträffade. Meddelandet är 
utformat så att det även kan tas emot och hanteras automatiskt av en dator, 
till exempel en larmserver.

Alla larm är inte lika viktiga, och därför får man själv välja ut vilka larm som ska 
skickas ut. Man måste också se till att inställningarna för e-post är korrekt.

Om man har ett GSM-modem anslutet kan man välja att i stället skicka larm-
meddelandet med SMS.

11.1 Inställningar för e-post
Inställningarna för e-post finns i menyn Kommunikation under fliken Epost/
Sms. Första inställningen är den avsändaradress som ska anges i e-posten. 
Det är den adress dit e-post skickas om man svarar på ett larm e-post, och 
dit e-postservern skickar eventuella felmeddelanden. Styrsystemet läser inga 
e-post, men detta måste ändå vara en giltig adress. De flesta e-postservrar 
kastar bort e-post utan giltig avsändaradress för att förhindra spam.

Nästa inställning är själva e-postservern för utgående e-post, SMTP-servern. 
SMTP använder normalt port 25, men man kan ställa om till ett annat portnum-
mer om nödvändigt.

MIME är en standard för hur bland annat text ska kodas när ett e-post skickas. 
Det är mycket sällan man inte vill använda MIME-kodning, men det går att 
stänga av.
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Till sist så kan man ange upp till fyra e-postmottagare. Skriv in en e-postadress, 
eller lämna fältet blankt. Klicka på spara för att aktivera inställningarna.

För att testa att e-postinställningarna fungerar så kan man skicka ett test e-
post. Ett e-post skickas då till de mottagaradresser som fyllts i. 

11.2 Inställningar för larmdistribution
I menyn Ställ manuellt bestämmer man vilka larm man vill skicka med e-post 
eller SMS. I styrsystemets användarmanual finns en förteckning över alla larm, 
vad de är till för och om de är A eller B-larm. 

11.3 Inställningar för SMS
Förutsättningarna för att man ska kunna skicka SMS är att man har ett GSM-
modem anslutet, med SIM-kort och fungerande abonnemang. Inställningarna 
för SMS finns i menyn Kommunikation under fliken Epost/Sms.

Den enda inställning man egentligen måste göra är att skriva in telefonnumret 
till mottagaren. Upp till fyra mottagare kan anges. Hela telefonnumret, inklu-
sive plustecken och landskod, måste anges.

Precis som med e-post så kan man testa att inställningarna fungerar genom 
att skicka ett test-SMS.

Eftersom varje SMS kostar pengar så finns det en skyddsinställning som be-
gränsar hur många SMS styrsystemet får skicka under ett dygn. Larmgrän-
sen har som grundinställning 100 SMS, vilket betyder att när 100 SMS har 
skickats under en och samma 24-timmarsperiod så skickas ett 101:a med 
ett meddelande om att gränsen har uppnåtts. Detta är ett larm som måste 
kvitteras innan apparaten tillåts skicka fler SMS.

De grå fälten innehåller information om när 24-timmarsperioden startade, hur 
många som skickats och hur många som står i kö för att skickas.

Om styrsystemet inte lyckas skicka ett SMS på grund av något fel, dålig täck-
ning, upptagen telefonlinje eller ickefungerande modem, så kommer den att 
försöka igen. Fungerar det fortfarande inte så ökas tidsintervallen gradvis till 
dess att den gör ett försök varje kvart.
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12 Ställ manuellt
Denna meny fungerar på motsvarandes sätt som den i operatörspanelen. 
Med kryssrutan aktiverar och avaktiverar man manuell styrning. När rutan är 
ikryssad så är det värdet som anges i rutan till höger som används i stället 
för det värde styrsystemet beräknat. Både värdet och kryssrutan sparas med 
samma spara-knapp.

Efter trettio minuter återtar styrsystemet kontrollen över signalen automa-
tiskt, och kryssrutan blir tom. Detsamma gäller efter en omstart.

Den första raden på sidan, snabbläge, är snabbläge för värmeintegralen. Den-
na inställning återgår inte automatiskt.

Tänk på att manuell styrning överstyr en del av de säkerhetsfunktioner som 
finns i styrsystemet. Iaktta därför försiktighet vid användning av manuell styr-
ning så att inte anläggning eller personer kommer till skada. Det kan i vissa fall 
vara direkt olämpligt att använda manuell styrning på distans, när operatören 
inte kan se eller höra vad som egentligen händer, och inte har några alterna-
tiva sätt att nödstoppa delsystem.
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