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Descriere

ECL Portal este un instrument SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition - Control monitori-
zare și achiziții de date) la cheie, eficient, pentru 
utilizatori profesioniști precum personalul de ser-
vice al companiilor de termoficare, în vedea flui-
dizării activităților de service, punere în funcțiune, 
întreținere și control. 
Nivelul de service poate fi imbunatatit și/sau cos-
turile de service pot fi micșorate. 

Utilizatorii profesioniști au acces la o linie telefo-
nică dedicată de asistență locală, adică ajutor cu 
caracteristicile Portalului ECL și cu aplicațiile pen-
tru smartphone care nu funcționează corespun-
zător, depanarea problemelor cu conectarea la 
internet a regulatoarelor ECL Comfort 296/ECL 
Comfort 310 și cu conectarea la Portalul ECL sau 
explicații privind caracteristicile regulatoarelor 
ECL Comfort 296/ECL Comfort 310 și ale Portalului 
ECL în general. 

Însă asistența nu include servicii de consultanță 
privind comportamentul anumitor instalații, opti-
mizări etc.

ECL Portal este, de asemenea, un instrument util 
pentru utilizatorii privați ai punctelor termice în 
scopul monitorizării consumului de energie și al 
reglării setărilor de temperatură. Utilizatorii privați 
nu beneficiază de asistență prin intermediul liniei 
telefonice dedicate, dar sunt încurajați să utilizeze 
documentația disponibilă online. 

Prin furnizarea unei interfețe grafice ușor de folo-
sit cu date despre consumul de energie, tempe-
raturi și debit, gradul de conștientizare al utiliza-
torului final cu privire la consumul de energie 
crește, ducând la scăderea consumului de energie. 

Instalația de încălzire este accesibilă virtual de ori-
unde și în orice moment prin intermediul lapto-
purilor sau telefoanelor smartphone, fapt care 
crește nivelul serviciilor și reduce timpul de răs-
puns la alarme.

Soluție SCADA bazată pe cloud pentru 
regulatoare ECL Comfort 296/ECL Comfort 310

Fișă tehnică
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Caracteristici cheie • Conturi de utilizator
Fiecare utilizator are un cont cu informații de 
conectare.
Utilizatorii privați pot să creeze un cont de utili-
zator și să obțină acces la caracteristicile principale 
ale Portalului ECL. Este percepută o taxă de licență 
unică.
Utilizatorii profesioniști pot să creeze un cont de 
utilizator și să obțină acces la toate caracteristicile 
avansate ale Portalului ECL. Este percepută o taxă 
anuală de licență.

• Prezentare generală a aplicației
Aplicația selectată pe regulatorul ECL Comfort 
296/ECL Comfort 310 este afișată automat pe ecra-
nul principal al Portalului ECL.
Toate regulatoarele ECL Comfort 296/ECL Comfort 
310 disponibile utilizatorului sunt grupate în 
panoul din stânga, pentru navigare ușoară.
Valorile senzorilor și setările de referință actuale 
sunt afișate pe ecran.
Simbolurile pentru pompă și vană sunt actualizate 
automat pentru a reflecta starea curentă (pornit/
oprit, deschis/închis).
Versiunea specifică a aplicației poate fi aleasă din 
meniul Editare ECL.

•  Înregistrarea datelor
Valorile obținute de la cel mult 14 senzori utilizați 
de aplicație, de exemplu, cei de temperatură și de 
presiune, sunt înregistrate la intervale de 15 
minute și depozitate pe Portalul ECL timp de 3 
luni. 
Senzorii conectați la intrările regulatoarelor ECL 
Comfort 296/ECL Comfort 310 care nu sunt utili-
zați de aplicație pot fi configurați și înregistrați la 
intervale de 1 oră.
Valorile de la senzorii și contoarele pentru consu-
mul de energie sunt înregistrate la intervale de 1 
oră și depozitate pe Portalul ECL timp de 5 ani.
Toate datele înregistrate pot fi vizualizate pe Por-
talul ECL sau exportate într-un fișier, de exemplu, 
CSV, XLS, PDF, RTF sau XML.
O copie de rezervă a tuturor datelor este realizată 
o dată la 48 de ore.

•  Curbele caracteristice
Graficele tuturor sau ale oricăror senzori selectați 
pot fi afișate pe ecran. Graficele sunt bazate pe 
datele înregistrate. 
Utilizatorul poate crea grafice personalizate pen-
tru contoare și senzori.
Cursorul poate fi deplasat în orice punct de pe 
grafic pentru a citi valorile numerice ale senzorilor 
la o anumită oră.

•  Alarmare
Pot fi specificate limite minime și/sau maxime 
pentru toate valorile de la contoarele și senzorii 
utilizați de aplicație (maxim 14). 
Dacă o limită este depășită, un e-mail de alarmă 
este trimis automat utilizatorului.
Alarmele ECL compatibile cu aplicația sunt com-
patibile și cu Portalul ECL.
Atunci când utilizatorul se conectează la Portalul 
ECL, alarmele noi ale tuturor regulatoarelor ECL 
Comfort 296/ECL Comfort 310 disponibile sunt 
afișate pe ecran.
Lista alarmelor active poate fi afișată pe ecran în 
orice moment.

•  Setări
Majoritatea setărilor regulatoarelor ECL Comfort 
296/ECL Comfort 310 sunt disponibile pe Portalul 
ECL.
Modificarea setărilor prin intermediul Portalului 
ECL permite utilizatorului să regleze parametri, să 
optimizeze controlul, să supraregleze controlul 
automat și să specifice de la distanță programul 
de vacanță.

•  ECL în timp real
Vizualizați afișajul regulatoarelor ECL Comfort 
296/ECL Comfort 310 în timp real și salvați capturi 
de ecran pentru documentație.
Navigați în meniurile regulatoarelor ECL Comfort 
296/ECL Comfort 310 în timp real rotind și apăsând 
roata de navigare de pe Portalul ECL.

•  Pagină de pornire ce se poate personaliza
Pagina de pornire, care este afișată atunci când 
un utilizator se conectează, poate fi personalizată 
pentru a afișa alarme sau conținutul unui site web 
extern. Site-ul web extern poate afișa informații 
de pe software de la terți, adică SCADA sau BMS.

•  Prezentare geografică generală
O hartă geografică arată locația tuturor regula-
toarelor ECL Comfort 296/ECL Comfort 310 înre-
gistrate în contul de utilizator sau a regulatoarelor 
ECL Comfort 296/ECL Comfort 310 din grupul 
selectat.
Prezentarea geografică generală evidențiază orice 
regulatoare ECL Comfort 296/ECL Comfort 310 
care au o alarmă declanșată sau care sunt în modul 
de vacanță.
O casetă cu informații în dreptul regulatoarelor 
ECL Comfort 296/ECL Comfort 310 arată starea și 
o listă de alarme și oferă acces facil la detalii supli-
mentare despre regulatoarele ECL Comfort 296/
ECL Comfort 310.
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Avantajele utilizatorului Portalul ECL este un instrument SCADA la cheie 
eficient pentru personalul de service și administratorii 
stațiilor centralizate de furnizare a energiei. 
Avantajele Portalului ECL sunt, printre altele:

Instalare facilă

•  Configurarea automată simplifică instalarea 
și punerea în funcțiune 

•  Acceptă ECL Comfort 296/ECL Comfort 310 și 
cheile de aplicație standard

•  Nu este necesară instalarea de hardware sau 
software suplimentar

• Utilizează o conexiune standard la internet

Acces facil

•  Acces la control și monitorizare local și de la 
distanță

• Aplicații pentru smartphone Android și iOS

 Caracteristici standard

• Sunt disponibile toate caracteristicile standard 
ale unui sistem SCADA (prezentarea generală a 
aplicației, monitorizarea și înregistrarea datelor 
despre valorile de la senzori și contoare, curbele 
caracteristice, alarmarea, reglarea parametrilor 
ECL Comfort 296/ECL Comfort 310 etc.)

Costuri totale reduse
• Fără investiții inițiale
•  Costuri reduse cu licența pentru ECL Comfort 

296/ECL Comfort 310
• Costuri reduse pentru integrarea sistemului
• Costuri reduse pentru punerea în funcțiune

Aplicație Mai jos este ilustrată o aplicație tipică ce utilizează 
Portalul ECL. În acest exemplu, un furnizor de 
servicii folosește laptopul și telefonul smartphone 
cu conexiune la internet pentru a monitoriza și a 
controla instalațiile de încălzire și pentru a citi 
consumul de energie în mai multe clădiri, folosind 
Portalul ECL (cont de utilizator profesionist).

Clădirile au substații instalate cu regulatoare ECL 
Comfort 296/ECL Comfort 310 și în fiecare clădire, 
unul sau mai multe contoare de energie sunt 
conectate la regulatoarele ECL Comfort 296/ECL 
Comfort 310 pentru a măsura consumul de energie 
corespunzător fiecărei clădiri. Regulatoarele ECL 
Comfort 296/ECL Comfort 310 sunt conectate la 
internet prin Ethernet folosind rețeaua LAN (Local 
Area Network - rețea locală) disponibilă în clădire.

Persoanele care locuiesc în clădirile respective 
folosesc laptopurile personale pentru a-și 
monitoriza consumul de energie prin intermediul 
Portalului ECL (conturi de utilizator privat) și 
pentru a seta temperaturile de cameră și 
programele de consum redus în timpul nopții.

Toate regulatoarele ECL Comfort 296/ECL Comfort 
310 comunică prin internet cu serverul Portalului 
ECL găzduit de Danfoss. Serverul Portalului ECL 
depozitează valorile senzorilor și datele despre 
consumul de energie în baza de date respectivă.
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Regulatoare compatibile Următoarele regulatoare sunt compatibile cu 
Portalul ECL:

•  Regulatoare electronice Danfoss ECL 
Comfort 296

•  Regulatoare electronice Danfoss ECL 
Comfort 310

• Regulatoare electronice Danfoss ECL 
Comfort 310B

Chei de aplicații compatibile Consultați fișa tehnică „Lista cheilor pentru 
aplicații compatibile cu Portalul ECL” (VD.HX.I).

Contoare de energie 
compatibile

Consultați fișa tehnică „Contoare de energie 
compatibile cu soluțiile SCADA Danfoss și cu ECL 
Comfort 310” (VD.HX.J).

Rețineți: contoarele de energie care funcționează cu 
baterii nu sunt recomandate, deoarece comunicațiile 
de date vor scurta durata de viață a bateriei.

Limbi Limba se adaptează automat în funcție de locația 
utilizatorului, pe baza setărilor regionale ale 
computerului utilizatorului. Următoarele limbi 
sunt acceptate de interfața grafică a utilizatorului:

• Austriacă
• Daneză
• Engleză
• Finlandeză
• Germană
• Lituaniană
• Poloneză
• Rusă
• Suedeză
• Ucraineană

Conturi de utilizator Utilizatori profesioniști

Utilizatorii profesioniști au acces complet la toate 
caracteristicile Portalului ECL. 
Utilizatorii profesioniști pot înregistra un număr 
nelimitat de regulatoare ECL Comfort 296/ECL 
Comfort 310 în cont.
Licența pentru utilizatori profesioniști se plătește 
anual pe baza numărului de regulatoare ECL 
Comfort 296/ECL Comfort 310 înregistrate. 

Licența pentru utilizatori profesioniști include, de 
asemenea, o linie telefonică dedicată de asistență 
locală, adică ajutor cu caracteristicile Portalului 
ECL și cu aplicațiile pentru smartphone care nu 
funcționează corespunzător, remedierea 
problemelor cu conectarea la internet a 
regulatoarelor ECL Comfort 296/ECL Comfort 310 
și cu conectarea la Portalul ECL sau explicații 
privind caracteristicile regulatoarelor ECL Comfort 
296/ECL Comfort 310 și ale Portalului ECL în 
general. 

Însă asistența nu include servicii de consultanță 
privind comportamentul anumitor instalații, 
optimizări etc.

Utilizatori privați

Utilizatorii privați vor utiliza Portalul ECL pentru 
monitorizarea consumului de energie și a 
temperaturilor și pentru reglarea parametrilor de 
bază ai regulatoarelor ECL Comfort 296/ECL 
Comfort 310.  Un utilizator privat are acces limitat 
la caracteristicile Portalului ECL, dar va putea să:

• monitorizeze valorile actuale și valorile de 
referință ale senzorilor

• monitorizeze contoarele de energie 
termică

• consulte curbele caracteristice ale datelor 
înregistrate

• exporte datele înregistrate în fișiere
• seteze programul de funcționare și de 

vacanță
• seteze ora și data
• seteze temperaturile de confort și 

temperaturile economice ale camerei
• seteze alarme

Un utilizator privat poate înregistra câteva regulatoare 
ECL Comfort 296/ECL Comfort 310 în cont.
Licența pentru utilizatori privați se plătește o dată 
și acoperă accesul pe întreaga durată de viață 
(minimum 5 ani) la Portalul ECL.
Licența pentru utilizatori privați nu include 
asistență prin linia telefonică dedicată.
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Comanda Portalul ECL este disponibil la următoarea adresă:
http://ecl.portal.danfoss.com/

Aplicațiile pentru smartphone pot fi descărcate 
gratuit din Apple App Store (pentru telefoane 
smartphone iOS) și din Magazinul Google Play 
(pentru telefoane smartphone Android). Aplicația 
poate fi găsită căutând „Portal ECL”.

Conturile pentru utilizatori privați și profesioniști 
pot fi create gratuit. Însă pentru a înregistra unul 
sau mai multe regulatoare ECL Comfort 296/ECL 
Comfort 310 într-un cont de utilizator, este necesar 
un cod de licență pentru fiecare dintre acestea. 

Este posibilă înregistrarea gratuită a regulatoarelor 
ECL Comfort 296/ECL Comfort 310 în conturi de 
utilizator pe o perioadă de încercare limitată. 
În perioada de încercare, atât utilizatorii 
profesioniști, cât și cei privați au acces complet la 
caracteristicile Portalului ECL. 
Când perioada de încercare se va apropia de 
sfârșit, veți primi instrucțiuni prin e-mail despre 
obținerea și plătirea codurilor de licență.

Tip Denumire Cod nr.

Licență Licență de cont de utilizator profesionist 
pentru Portalul ECL (una pentru fiecare 
cont de utilizator profesionist)
Licență de regulator pentru Portalul ECL 
(una pentru fiecare regulator ECL 
înregistrat în contul de utilizator)
Licență de cont de utilizator privat pentru 
Portalul ECL (una pentru fiecare cont de 
utilizator privat)

187B0001

187B0002

187B0003

Regulator Regulator ECL Comfort 296 ¹⁾ 087H3000

Regulator Regulator ECL Comfort 310 ¹⁾ 087H3040

¹⁾   Consultați fișa tehnică separată pentru această componentă pentru detalii despre comandă
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Cerințe de sistem Cerințele pentru computerul care accesează 
Portalul ECL sunt:

Browser web • MS Internet Explorer
• Firefox
• Chrome
• Safari

Versiuni de browser compatibile: 
Cea mai recentă versiune disponibilă în momentul în 
care utilizatorul accesează Portalul ECL și cu an înainte.

Cerințe pentru conectarea regulatorului ECL 
Comfort 296/ECL Comfort 310 la rețeaua LAN:

Interfață electrică Conector Ethernet RJ45

Tip cablu Cablu Ethernet (CAT 5)

Lungimea max. a cablului magistrală Conform standardului Ethernet

Viteză de transfer LAN • 10 Mbit/s 
• 100 Mbit/s 

Rețea Rețea stea conform standardului Ethernet

Adresă IP (pe partea LAN) Dinamică sau statică. Este necesar un server DHCP în 
LAN pentru ca regulatorul ECL Comfort 296/ECL 
Comfort 310 să utilizeze adrese IP dinamice.

Cerințe pentru conexiunea la internet din 
rețeaua LAN:

Securitate Firewall-ul trebuie să permită traficul prin porturile TCP 
502 (implicit pentru protocolul Modbus-TCP) și TCP 80 
(implicit pentru HTTP) de pe partea LAN pe partea 
WAN. Alte porturi pot fi blocate în ambele sensuri 
pentru a spori securitatea.

DNS (Domain Name System - Sistem 
nume de domeniu)

DNS trebuie să fie accesibil pentru ca regulatorul ECL 
Comfort 296/ECL Comfort 310 să caute adresa IP a 
serverului Portalului ECL.

Lățimea benzii de internet 1 Mbit sau mai mult

Modalitatea de conectare la internet Se preferă conexiunea la internet prin cablu, datorită 
fiabilității, vitezei și latenței acesteia.
Poate fi folosită o conexiune la internet mobil, adică 3G 
sau 4G (consultați ghidul separat „Conectarea 
regulatorului ECL Comfort 310 prin 3G/4G la serverul 
SCADA” pentru detalii).

Adresă IP (pe partea WAN) Dinamică sau statică

Volum de date Aplicație 10 Mbit pe zi, în funcție de utilizarea 
Portalului ECL și de numărul de senzori și contoare 
conectate la ECL Comfort 296/ECL Comfort 310.
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Cerințe de sistem (continuare) Cerințe pentru regulatoarele ECL Comfort 296/
ECL Comfort 310:

Software-ul regulatorului Regulatoarele ECL Comfort 296/ECL Comfort 310 
trebuie să fie versiunea software 1.11 (sau mai recentă). 
Dacă acestea sunt versiunea 1.11-1.30, vor fi actualizate 
automat prin intermediul cheii de aplicație cel puțin la 
versiunea 1.30. 
Dacă sunt o versiune mai veche decât 1.11, nu pot fi 
utilizate pentru Portalul ECL.

Software-ul cu cheie de aplicație 1.04 (sau mai recent)

Unitate de tip telecomandă ECA 30 
(opțională)

1.30 (sau mai recent)

Cerințe pentru telefonul smartphone:

Sistem de operare • Apple iOS 4 (sau mai recent)
• Google Android 2.1 (sau mai recent)
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Documentația suplimentară pentru ECL Comfort 296/ECL Comfort 310, module și accesorii este disponibilă la adresa  
http://heating.danfoss.ro/
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