
Danfoss ECL portal er en online adgang til alle dine ECL Comfort 310 anlæg. Herfra 
kan du helt gratis og døgnet rundt overvåge energiforbruget i alle dine bygninger. 
Alle målerdata kan hentes ind i dit eget energistyringssystem, så dit overblik altid  
er komplet.

Kom et skridt foran
med Danfoss ECL portal 

danfoss.dk

24/7
systemadgang
Med ECL portalen kan du 
fjernstyre ECL Comfort 310 og 
overvåge driften via  
internettet. Hæv  
service niveauet og få  
overblik – nemt og bekvemt. 



Intuitiv og brugervenlig
Den webbaserede grafiske brugerflade på 
ECL portalen giver dig detaljerede oplys-
ninger om ECL Comfort 310 konfigurationer, 
parameterindstillinger og følerværdier  
– når og hvor du ønsker det.

Det grafiske skærmbillede på dit 
varme-anlæg er meget intuitivt, og du 
finder dig hurtigt til rette med ECL porta-
lens udseende.

Den valgte applikation på ECL Comfort 
310 regulatoren vises automatisk på ECL 
portalens hovedskærm. Du ser de aktuel-
le værdier samt referenceværdier, og op-
dateringer sker automatisk på skærmen. 
Menuerne giver dig øjeblikkelig adgang til 
konfigurationer, kurver og  
andre relevante funktioner – så dit  
overblik altid er komplet.  

Nem og overskuelig brugerflade

… din gratis online adgang til alle dine  
ECL Comfort 310 anlæg
Kommunikationen mellem ECL Comfort 310 regulatoren og ECL portalen bruger 
den eksisterende internetforbindelse i bygningen. Derfor er installationsprocessen 
utrolig enkel og kan udføres af din lokale VVS-installatør. Der er ingen problemer 
med firewalls, og brugeren skal heller ikke bruge tid og energi på at installere  
speciel software på den pågældende PC.

Vælg ECL Comfort 310 og få gratis online overblik  
over dine anlæg
Når du har installeret ECL Comfort 310 i dine bygninger, har du automatisk adgang til 
ECL portalen online. Du kan hente målerdata over i dit eget energistyrings system, så  
du har fuldt overblik over energiforbruget i alle dine bygninger.

» Automatisk opsamling af målerdata
» Ingen problemer med firewalls
» Kan installeres og serviceres af din lokale installatør

ECL portalen …



Enkel, effektiv, ECL portal
» Hent målerdata ind i dit eget energistyringssystem

» Få overblik over og se driftstatus på alle anlæg via overskueligt kort

» Adgang til detaljerede oplysninger om ECL Comfort 310 konfiguration,  
parametre og følerværdier

» Brugeren kan justere parametre, optimere styring, tilsidesætte den  
automatiske regulering og specificere ferieplanlægning på fjernafstand  
ved at ændre indstillingerne via ECL portalen

» Mobil adgang til systemet via smartphone-app

» De aktuelle værdier og ønskeværdier vises og opdateres automatisk  
på skærmen

» Værdier fra energi- og forbrugsmålere logges og gemmes på ECL  
portalen i en periode på 5 år

» Værdier fra følere, f.eks. temperatur og tryk, logges og gemmes  
på ECL portalen i en periode på 3 måneder

» Brugeren kan udføre fejldiagnostik uden at besøge installationen

» Automatisk alarm via e-mail

Få overblik over alle dine anlæg på 
kortet. Hvert anlæg er markeret med en 
prik og en farvekode: 
l Grøn, hvis anlægget kører normalt
l	Rød, hvis der er en alarm
l	Gul, hvis anlægget kører feriedrift
l	Blå, hvis anlægget er offline

Tilgå ECL’en direkte med et klik på kortet.



Scan og hent den gratis ECL portal app.
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Danfoss er synonym med kvalitet og nytænkende løsninger til varmeindustrien. I over 
75 år har vi leveret systemkomponenter til varme-, brugsvands- og ventilationssystemer, 
og vi har gjort det til vores arbejde, at I kan passe jeres. Det er stadig vores mål den dag i dag.

Vi er drevet af vores kunders behov, og vores mangeårige erfaring har givet os in-
nova-tionskraften til løbende at levere komponenter, ekspertise og komplette løsnin-
ger til klima- og energisystemer.

Vores mål er at levere de løsninger og produkter, som giver jer og jeres kunder avance-
ret, brugervenlig teknologi, minimal vedligeholdelse, høj miljøvenlighed, betydelige 
økonomiske fordele samt service og support i verdensklasse.

Kontakt os, eller få yderligere oplysninger på varme.danfoss.dk

Webinterface
Den centrale server indsamler data fra alle dine enheder og anlæg. Disse data kan tilgås i 
ECL portalen og på app’en – og kan hentes direkte ind i jeres energistyringssystemer via 
et web API. 
Denne funktion er, og forbliver, en gratis service fra Danfoss. 
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