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ECL Portal on tietoliikennesovellus, jonka avulla pystyt etäohjaamaan 
kaukolämmitysjärjestelmääsi.  ECL Portalia on helppo käyttää, olit sitten kokenut 
käyttäjä tai ensikertalainen. Sovellus antaa yleiskatsauksen järjestelmän päivittäisestä 
toiminnasta ja vähentää ylläpito- ja huoltokuluja.

Käytä ECL Comfortia etänä - 
tietokoneella tai älypuhelimella



ECL ON HELPPO JA TEHOKAS
Käytä ECL-säätimiä tietokoneella tai älypuhelimella
elektroniselle ECL Comfort 310 -säätölaitteelle tarkoitettu ECL Portal -sovellus on 

helppokäyttöinen SCADA-työkalu, jolla voit hallita kaukolämpöjärjestelmääsi. ECL 

Portal -sovelluksen avulla voit yhtenäistää huollon, käyttöönoton ja ylläpidon – 

suoraan tietokoneestasi tai älypuhelimestasi käsin missä tahansa. 

Paranna palvelun tasoa ja vähennä kustannuksia ympärivuorokautisella käyttö- 

ja ohjausmahdollisuudella. Saat kattavan yleiskuvan energiankulutustiedoista, 

lämpötilasta ja virtauksesta. Tuloksena on optimaalinen toiminta ja todellista 

energiansäästöä. 

ECL Portal -palvelinta ylläpitävät IT-alan ammattilaiset, jotka huolehtivat tietojesi 

varmistuksesta ja hallinnasta luotettavasti. Tiedät myös aina etukäteen käytön 

ylläpitokustannukset. 

Oikeita etuja, todellisia säästöjä 
ECL Portal -sovelluksen etuja:

�		järjestelmän suorituskyky paranee pitkällä aikavälillä

�		selkeämpi kuva energiankulutuksesta ja sen jakautumisesta

�		parempi palvelutaso ja lyhyemmät vasteajat hälytyksiin

�		voit tehdä vianmäärityksen käymättä paikan päällä



Intuitiivinen ja käyttäjäys-
tävällinen
ECL Portal -sovelluksen graafinen, verkko-
pohjainen käyttöliittymä tarjoaa tarkat 
tiedot ECL Comfort 310 -konfiguroinneista, 
parametriasetuksista ja anturien arvoista 
– milloin ja missä tahansa. 

Lämmitysjärjestelmän graafinen näyttö on 
intuitiivinen, ja ECL Portal -sovelluksen 
SCADA-ulkoasu on selkeä ja helppo käyttää. 

ECL Comfort 310 -säätimeen valittu sovellus 
näkyy automaattisesti ECL Portalin päänäy-
tössä. Myös nykyiset arvot ja viitearvot nä-
kyvät näytössä ja ne päivittyvät automaatti-
sesti. Valikoista pääsee suoraan käsiksi 
asetuksiin, lämmityskäyriin ja muihin omi-
naisuuksiin, joten saat kätevästi kattavan 
yleiskuvan koko järjestelmän toiminnasta. 

ALOITTAAKSESI TARVITSET.....

LOOgINEN KäyTTöLIITTyMä

...vain tietokoneen ja Internet-yhteyden.
ECL Comfort 310 -säätimen ja ECL Portal -sovelluksen väliseen tietoliikenteeseen käytetään 

rakennuksen olemassa olevaa Internet -yhteyttä (Ethernet). Siksi asennusprosessi sujuu 

helposti. Käyttäjän tietokoneeseen ei myöskään tarvitse asentaa mitään erityisiä ohjelmia, 

mikä säästää sekä uusien että kokeneiden käyttäjien aikaa.

Kun järjestelmä on toiminassa, käyttäjille voidaan määrittää jokin kolmesta käyttö- ja  

hallintaoikeustasosta (omistaja, asentaja tai loppukäyttäjä). Sen jälkeen ECL-laitteiden 

seuraaminen sujuukin helposti, ja älykäs ohjaus on aina käytettävissäsi maksuttomalla äly-

puhelinsovelluksella.

Helppo asennus
1 » Kytke Ethernet-kaapeli Internet-yhteyden muodostamiseksi.

2 » Ota ECL Portal -toiminto käyttöön ECL-säätimen asetusvalikosta.

3 » Kirjoita näytetty sarjanumero ja käyttökoodi muistiin.

4 » Mene Internet-selaimellasi osoitteeseen ecl.portal.danfoss.com.

5 » Kirjaudu sisään tai rekisteröidy (ensimmäisellä kerralla) käyttäjätilillesi.

6 » Rekisteröi ECL antamalla sarjanumero ja käyttökoodi. 

Näin saat käyttöösi kolmen kuukauden maksuttoman kokeilujakson.



ECL Comfort -säädin on suunniteltu toimimaan lämmitysjärjestelmän älykeskuksena tai 

kaukolämmön alayksikkönä. ECL Comfort on kehitetty käyttäjien tarpeiden pohjalta, ja sen 

lukuisat ominaisuudet takaavat tehokkaan suorituskyvyn. Voit esimerkiksi säästää asennus- 

ja käyttöönottoajassa, vähentää odottamattomia huoltokertoja ja laskea energiankulutusta.

Danfossin tuotteet valmistavat tulevaan, ja ECL-säädin on hyvä valinta pitkäaikaiseksi 

kumppaniksi. Jos haluat myöhemmin lisätä tiedonsiirtoa verkossa ja valvoa useiden 

vierekkäisten rakennusten lämmitysjärjestelmiä, ECL-säätimiä on helppo lisätä ja kytkeä 

verkkoon.

Kätevä tiedonsiirto
ECL Comfort 310 tarjoaa käyttöösi huippuluokan tiedonsiirtoliitännät. Valittavissa ovat 

esimerkiksi, Internet (Ethernet)-, Modbus- ja M-Bus-liitännät joko sisäänrakennettuina tai 

lisämoduulien kautta sekä USB-liitäntä huoltotarkoituksiin.

Ota yhteyttä tai lue lisää osoitteessa ecl.danfoss.com

ALOITTAMI-
NEN ON 

HELPPOA
Luo käyttäjätili tai kirjaudu olemassa 

olevaan tiliisi ja rekisteröi ECL-

säätölaitteesi jo tänään osoitteessa 

ecl.portal.danfoss.com.

Lataa maksuton sovellus App 

Storesta / google Play -kaupasta 

etsimällä sanoilla ”ECL Portal” 

tai skannaamalla jäljempänä 

oleva QR-koodi, ja olet valmis 

aloittamaan!

VB.BK.B2.20 pravda.dk
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