
förbättra servicenivån med 
styrning i realtid från din dator 
eller smartphone

24/7

ecl.portal.danfoss.se

ECL portalen är ditt kommunikationsprogram för fjärrstyrning av ditt 
fjärrvärmesystem. Oavsett om du är en erfaren användare eller förstagångsanvändare 
ger ECL portalen enkel åtkomst och översikt över systemets dagliga prestanda 
samtidigt som det minskar kostnaderna för underhåll och service.

Fjärrmanövrera din reglercentral
och ha full kontroll på ditt värmesystem



ENKELT, EFFEKTIVT, ECL
Kontrollera dina ECL-regulatorer via din dator  
eller din smartphone
ECL portalen är ett lätthanterligt SCADA-system för styrning av din eller dina 

reglercentraler, Danfoss ECL Comfort 310. Med ECL portalen kan du anpassa service, 

driftsättning och underhåll direkt från din dator eller smartphone, oavsett var du 

befinner dig. 

Du kan öka servicenivåerna och sänka kostnaderna med åtkomst och kontroll dygnet 

runt samtidigt  som  du  får  en  fullständig översikt över energiförbrukningsdata, 

temperaturer och flöden. Resultatet blir optimal prestanda och verkliga 

energibesparingar. 

Servern för ECL portalen hanteras av IT-proffs som ser till att du får tillförlitlig 

säkerhetskopiering och säker hantering av data. Dessutom vet du alltid precis vad vilka 

kostnader du kommer att ha i förväg. 

Verkliga fördelar, verkliga besparingar 
Med ECL portalen kan du:

�		öka systemets prestanda på lång sikt

�		uppnå högre medvetenhet och transparens på energiförbrukningsområdet

�		förbättra servicenivån och förkorta svarstiderna vid larm

�		utföra felsökning utan att behöva besöka uppvärmningssystemet



Intuitivt och användarvänligt
Det webbaserade grafiska gränssnittet i ECL 

portalen ger dig detaljerad information om 

konfigureringar, parameterinställningar och 

sensorvärden för ECL Comfort 310 – på rätt 

plats och vid rätt tidpunkt. 

Det grafiska gränssnittet i ditt värmesystem 

är mycket intuitivt och med det tydliga 

utseendet och de lättfattliga funktionerna i 

ECL Portals SCADA-gränssnitt känner du dig 

snabbt hemmastadd. 

Huvudprogrammet väljs på ECL Comfort 

310-regulatorn och visas automatiskt på 

huvudskärmbilden i ECL portalen. Aktuella 

värden och referensvärden visas på skärmen 

och uppdateras automatiskt. De relevanta 

menyerna ger samtidigt omedelbar åtkomst 

till konfigurationer, trendkurvor och andra 

funktioner, så att du alltid har fullständig 

överblick. 

KOM IGÅNG

ETT LOGISKT GRÄNSSNITT

Allt du behöver en dator och en internetanslutning
Kommunikationen mellan ECL Comfort 310-regulatorn och ECL portalen använder den 

befintliga internetanslutning (Ethernet) som redan finns i byggnaden. Installationsprocessen 

är därför mycket smidig. Du behöver inte installera några specialprogram på användarens 

dator och därmed sparar du tid för både förstagångsanvändare och erfarna användare.

När systemet är igång finns det användarkonton på tre nivåer (ägare, tekniker och 

slutanvändare) och med dessa kan du se till att olika användare får rätt behörighetsnivå och 

tillgång till rätt funktioner. Härifrån och framåt är det mycket enkelt att hålla reda på dina 

ECL-enheter, och med en app för smartphone (gratis) har du alltid omedelbar tillgång till det 

intelligenta reglersystemet.

Steg för steg
1 » Anslut Ethernetkabeln så att systemet ansluts till internet.

2 » Starta ECL portalen-funktionen på ECL-regulatorns inställningsmeny.

3 » Notera serienumret och behörighetskoden som visas.

4 » Gå sedan till ecl.portal.danfoss.se (använd en vanlig webbläsare).

5 » Logga in på eller skapa (om du är förstagångsanvändare) ditt användarkonto.

6 » Registrera ECL-enheten genom att ange serienumret och behörighetskoden. 

Du är nu redo att dra nytta av en tre månaders gratis provperiod!



ECL Comfort har utvecklats med dina behov i fokus och omfattar ett flertal funktioner 

som ger hög prestanda. Du kan till exempel göra besparingar tack vare kort 

driftsättnings- och inkörningstid, minska det oplanerade underhållet och minska 

energiförbrukningen.

Med Danfoss är du förberedd för framtiden och ECL-regulatorn följer med hela vägen. 

Om det uppstår ett behov av nätverkskommunikation och övervakning av värmesystem 

i flera intilliggande byggnader är det enkelt att lägga till och ansluta ECL-regulatorer i ett 

nätverk.

Smart kommunikation
ECL Comfort 310 erbjuder de senaste alternativen inom kommunikationsgränssnitt. 

Alternativen finns tillgängliga inbyggda eller via tilläggsmoduler och omfattar internet 

(Ethernet), Modbus, M-Bus samt USB för serviceändamål.

Kontakta oss eller läs mer på ecl.portal.danfoss.se

DET ÄR LÄTT 
ATT KOMMA 

IGÅNG
Skapa ett användarkonto eller logga    

in på ditt befintliga konto och   

registrera dina ECL-regulatorer idag på 

ecl.portal.danfoss.se

Du kan hämta din gratis-app 

från App Store/Google Play. Sök 

efter ”ECL Portal” eller läs in 

nedanstående QR-kod så är 

du snart igång!
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