
Izboljšajte kakovost storitve 
z nadzorom sistema z vašega 
osebnega računalnika ali 
pametnega telefona.
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ECL Portal je aplikacija, ki omogoča daljinski nadzor sistema daljinskega ogrevanja. 
Tako izkušenim uporabnikom, kakor tudi začetnikom, omogoča daljinski nadzor in 
pregled nad delovanjem sistema ter pripomore k zniževanju stroškov vzdrževanja in 
obratovanja.

Daljinsko nadzorujte svoj 
ECL Comfort in uživajte v možnosti 
napovedi prihrankov

Dosegljivost sistema



PREPROST IN UČINKOVIT
Dostopajte do vašega regulatorja ECL prek osebnega 
računalnika ali pametnega telefona
Aplikacija ECL Portal za elektronske regulatorje ECL Comfort 310 omogoča prepro-
sto uporabo SCADA orodja, ki je namenjeno upravljanju vašega sistema daljinskega 
ogrevanja. ECL Portal omogoča racionalizacijo storitev, zagona in vzdrževanja nepo-
sredno z osebnega računalnika ali pametnega telefona, kjerkoli že ste.

Izboljšajte kakovost storitve in zmanjšajte stroške s pomočjo dostopa in nad-
zora 24 ur na dan, 7 dni v tednu ter imejte celovit pregled nad podatki o porabi 
energije, temperaturah in pretoku. Rezultat je optimalno delovanje in dejanski 
prihranek energije.

Za strežnik z aplikacijo ECL Portal skrbijo strokovnjaki IT, kar zagotavlja varnostno 
kopiranje in zanesljivo upravljanje podatkov, stroški obratovanja pa so tako vedno 
znani vnaprej.

Dejanske koristi, dejanski prihranki
ECL Portal omogoča:
�	večjo dolgoročno učinkovitost delovanja sistema,
�		večjo ozaveščenost in transparentnost glede porabe energije,
�	višjo kakovost storitve in krajše odzivne čase ob alarmih,
• odpravljanje težav brez neposrednega pregleda ogrevalnega sistema.



Intuitiven in uporabniku 
prijazen
Spletni grafični vmesnik aplikacije ECL Por-
tal nudi podrobne informacije o konfigu-
raciji sistema ECL Comfort 310, nastavitvah 
parametrov in vrednostih temperatur ter 
ostalih parametrov kjer koli in kadar koli 
želite. 

Grafični prikaz vašega ogrevalnega siste-
ma je za uporabo zelo enostaven. Način 
uporabe, ki ga izberete na regulatorju 
ECL Comfort 310, se prikaže v glavnem 
oknu aplikacije ECL Portal, pri čemer se 
samodejno prikazujejo tudi osvežene 
trenutne in referenčne vrednosti. Obe-
nem ustrezni meniji omogočajo takojšen 
dostop do nastavitev, krivulj trenutnih 
vrednosti in drugih lastnosti – vse za ce-
lovit in zanesljiv pregled.

VSE KAR POTREBUJETE STA…

GRAFIČNI VMESNIK, KI JE PRIJA-
ZEN DO UPORABNIKA

… osebni računalnik in internetna povezava
Komunikacija med regulatorjem ECL Comfort 310 in aplikacijo ECL Portal je zasnovana 
na standardni internetni povezavi v zgradbah (Ethernet). Z namestitvijo zato ni no-
benih težav. Poleg tega na uporabnikov računalnik ni treba namestiti nobene posebne 
programske opreme, kar prihrani čas tako začetnikom kot izkušenim uporabnikom.

Ko je sistem delujoč, so na voljo trije uporabniški računi (lastnik, upravljalec in končni 
uporabnik) z namenom razlikovanja pravic dostopa in administracije sistema. Na tej 
točki postane nadzor vaših regulatorjev ECL enostavnejši kot kadar koli prej, s pomočjo 
aplikacije za pametni telefon pa je inteligentni nadzor resnično vedno pri roki.

Po korakih:
1.  Priključite Ethernet povezovalni kabel za vzpostavitev internetne povezave.
2.  Vklopite funkcijo ECL Portal v meniju nastavitev na regulatorju ECL.
3.  Zapišite si prikazano serijsko številko in kodo za dostop.
4.  Nato prek internetnega brskalnika pojdite na ecl.portal.danfoss.com .
5.  Prijavite se v vaš uporabniški račun oziroma ga ustvarite (ob prvi uporabi).
6.  Registrirajte vaš regulator ECL, tako da vnesete serijsko številko in kodo za dostop.

Na voljo vam je 3-mesečna brezplačna poskusna uporaba!



ECL Comfort smo razvili v skladu z vašimi potrebami, zaradi česar z vrsto svojih lastnosti 
omogoča doseganje visoke učinkovitosti. Tako lahko na primer prihranite čas, potreben 
za namestitev in zagon, skrajšate nenačrtovane vzdrževalne posege in zmanjšate porabo 
energije.

Z Danfossom ste pripravljeni na prihodnost, regulator ECL pa bo vaš spremljevalec na 
vsakem koraku. Če se pojavi potreba po omrežni komunikaciji in nadzoru ogrevalnih siste-
mov v sosednjih zgradbah, lahko regulatorje ECL preprosto dodate ali povežete v omrežje.

Pametna komunikacija
ECL Comfort 310 ponuja najsodobnejše možnosti za komunikacijske vmesnike. Nabor 
možnosti, ki je vgrajen ali dosegljiv preko dodatnih modulov zajema internet (Ethernet), 
Modbus, M-bus in USB za namene servisiranja.

Več informacij najdete na www.ogrevanje.danfoss.com

ENOSTAVEN 
ZAČETEK 
UPORABE

Ustvarite ali se prijavite v vaš 

uporabniški račun in registrirajte 

vaš regulator ECL že danes preko 

spletnega mesta 

www.ecl.portal.danfoss.com.

Za pridobitev brezplačnih 

aplikacij iz trgovine App 

Store/Google Play preprosto 

zaženite iskanje po ključnih 

besedah »ECL Portal« sli 

odčitajte spodnjo QR kodo. 
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Regulator Danfoss ECL Comfort  
 – visoka učinkovitost sistema daljinskega ogrevanja

Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prospektih in drugi dokumentaciji. Danfoss si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke brez 
predhodnega opozorila. Ta pravica se nanaša tudi na že naročene izdelke, v kolikor to ne spremeni tehničnih karakteristik izdelka. Danfoss in logotip Danfoss sta blagovni 
znamki družbe Danfoss A/S. Vse pravice pridržane.
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