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Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral
Smart värmestyrning färdig från fabrik

• Inbyggd webbserver. Fjärrstyr/övervaka från Internet Explorer.
• Inga licenser, inga extra program.
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Cetetherm IQHeat
Varför använda IQHeat?

• Åtgärda värmeproblemet direkt innan det börjar kosta pengar.

• Åtgärda problemet från kontoret istället för att använda servicebilen.

• Alltid tillgänglig. Lös problemet från kontoret, hotellet eller flygplatsen.

• Se direkt vem som är ansvarig för att åtgärda felet. 
Fjärrvärmeleverantören, kunden eller någon annan?

• Stort urval av moduler/funktioner för energibesparing, mätaravläsning 
och datakommunikation. Men betala endast för det som används för
stunden.

• “Plug and Play”-färdig från fabrik, enkel installation

• Sparar tid och ger mindre telefonsamtal från missnöjda kunder.
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Cetetherm IQHeat
Bygger på Siemens Saphir styrsystem ACX32

• Används av många värme och 
ventilationsföretag.

• Serviceföretag känner igen utrustning och 
uppbyggnad.

• Modulbaserad DUC-lösning. Enkelt att lägga till 
fler moduler t.ex. TCP/IP, LonWorks, SMS-larm, 
M-Bus, extra I/O.

• När investeringsbudgeten är liten så kan man 
lägga till moduler och funktioner senare.
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Cetetherm IQHeat
Olika systemtyper

• 1 st värmekrets IQHeat 50

• 2 värmekretsar IQHeat 60 

• 1 värmekrets och varmvatten IQHeat 100

• 2 värme och varmvatten IQHeat 110 (stort elskåp)

• 3 värme och varmvatten IQHeat 120 (stort elskåp)

Ventiltyper

• Enkelventiler.

• Sekvensventil på Värme 1, 2 och tappvarmvatten.

Styrmöjligheter

• Fungerar lika bra för fjärrkyla som för fjärrvärme.

• Möjlighet att samköra med befintlig värmepump och  använda fjärrvärme som topplast.

• Kan styra externa shuntgrupper.
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Cetetherm IQHeat
Färdig från fabrik

• Program och parameterinställningar.

• Tjänster/tillval (tex. mätaravläsning med M-Bus).

• Geografisk zon  (värmekurva norra Sverige t.ex.).

• Flödesbilder (webbsidor) för styr- och övervakning.

• Funktionstest datakommunikation.

• Funktionstest av givare, ställdon och pumpar.

Vad behöver göras vid driftsättning

• Kontrollera eventuella larm.

• Kontrollera är- och börvärden.

• Kontrollera datum och tid.

• Ansluta datakabel och ställa ipadress.

• Ingen programvara eller licenser behövs.
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Cetetherm IQHeat
Varmvattenreglering

• Börvärde varmvatten ”normal” (55°C) / ”special” (65°C).

• 1st dygnsplan för läge ”special” (förhindra legionella).

• Snabbstängningsfunktion vid 70°C ”skållningsrisk”.

• Givare för framledning och retur (VVC).

• Snabb reglering, framledningsgivare sitter inne i rören (dykrör).



© Alfa Laval Slide 8 www.alfalaval.com

Cetetherm IQHeat
Värmereglering

• Värmekurva med 5 brytpunkter samt min 
och max. 

• Parallellförskjuta värmekurva. Ställa t.ex. 
21°C inomhus på vardagar och 19°C på 
helger .

• Beräkning av värmebehov enligt 
byggnadens tidskonstant.

• 4 st dygnsplaner och 2 veckoplaner.

• Energisparfunktion. Tex. sommarstopp 
med motionskörning av pumpar och 
ventiler.

• Inomhusgivare. Exempel, sänk värmen när 
det blir varmare än 22 grC inomhus.

• Givare för fram och returtemp / sekundärt 
och primärt.
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Cetetherm IQHeat
Larmhantering
• Larmlista (15 st larm). Vid kvittens flyttas larm till historiklista.

Fjärrvärme

• Undre gräns temperatur, 60°C

Fördröjning, 600 sek

Värme 1 / Värme 2 / Värme 3

• Max avvikelsetemp (larm när är- och börvärde skiljer sig) >5°C i 10min

• Pumplarm

• Larm expansionskärl ( öppen / sluten ) 

Varmvatten

• Max avvikelsetemp (larm när är- och börvärde skiljer sig) >5°C i 10min

• Undre gräns, temperatur, 40°C

• Övre gräns, temperatur, 70°C (snabbstäng ventil)

Övrigt

• Detektera givarfel. In- och utgång för externt larm.
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Verktyg för att styra IQHeat 

• LCD-Display, operatörspanel
för kontroll och justering på 
plats.

• Använda bärbar PC (laptop) 
som manöverpanel.

• Pocket PC (Optimizer).

• Webblösning med flödesbild.

• Larm via epost och SMS.

• SCADA (OPC, BacNet, Lon).

• Fjärrstyr flera centraler från 
Microsoft Internet Explorer och 
Excel.

GSM-modem

SAPHIR

Mobiltelefon som 
SMS-mottagare
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Verktyg för att styra IQHeat 
Fjärrstyr flera centraler från Microsoft Internet Explorer och Excel.
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Cetetherm IQHeat
Funktioner som alltid ingår i leveransen

• Alarm100 – Larmhantering.

• Meter100. Mätaravläsning. Funktion för att mäta pulser från
värme- och flödesmätare.

• Ingångar för rumsreferensgivare, tryck, pumplarm, 
expansionskärl och externt larm.

• LCD-Display för lokal övervakning.
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Cetetherm IQHeat
Extra funktioner (tillval) från Alfa Laval
• Return100 – Returtemperaturbegränsare.

• Return200 – Sätter max tillåten returtemperatur.

• Meter200 - Funktion för att kommunicera med värmemätare via M-Bus. 
Hårdvara:  M-Bus modul.

• Optimal100 – Effektbegränsare. Mjukvara. Sätter t.ex. max toppeffekt
750 kW.

• Alarm200 Basic – Skicka Larm-SMS till mobiltelefon. Hådvara: GSM-
modem och QuadCom.

• Web200. Windows CE Datakom.modul (TCP/IP). Inbyggda webbsidor
för att kunna styra/övervaka värmeväxlaren på distans. Hårdvara: 
RCC/Datakort.
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Cetetherm IQHeat
Extra funktioner (tillval) från Alfa Laval, forts.
• Report100 används vid uppföljning och driftstatistik. Användaren får en historisk

överblick över hur värmeväxlaren fungerar (10 minuters loggning av temperaturer, 
ställdon, effekt, flöde etc.). Mjukvara, kräver Web200.
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Cetetherm IQHeat
Extra funktioner (tillval) från Alfa Laval, forts.
• Report200 används vid energiuppföljning. (loggning och presentation av

dygn-, månad- och årsförbrukning). Möjlighet att koppla in extra 
vattenmätare. Mjukvara, kräver Web200. 
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Cetetherm IQHeat
Extra funktioner (tillval) från Alfa Laval, forts.
• SCADA-interface via OPC. Via OPC-taggar erhålls access till allt i DUC. Mjukvara, 

kräver Web200.

• Alarm200 Building – Skicka Larm-SMS till mobiltelefon (via Web200). Hårdvara: GSM-
modem. Används för att kunna skicka larm när Internetanslutning saknas.

• Optimal200 används vid effektstyrning från SCADA-system.

Funktionen påverkar endast radiatorsidan (ej tappvarmvatten).

Alt 1: SCADA skickar "sänk"-signal i enheten % till IQHeat. IQHeat sänker värmen t.ex. 
15% under 10 minuter.

Efter 10 minuter går IQHeat automatiskt tillbaka till normal drift.

Alt 2: SCADA skickar "sänk"-signal i enheten °C till IQHeat. IQHeat parallell sänker
värmekurvan t.ex. 6 °C.

SCADA är ansvarig för att sätta IQHeat i normal drift igen.
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IQHeat Return100
Används för returtemp.begränsning. Förhindrar dålig verkningsgrad när
primärflödet passerar för snabbt genom värmeväxlaren.

Funktionen ser till att skillnaden mellan "Radiator Retur“  och "Radiator Primär
Retur" ej överstiger t.ex. 3°C. Dvs B007 får ej vara 3 °C högre än B103.

B007

80 °C

49 °C

31 °C43 °C 43 °C

Exempel: Innan Return100

B103 B007

80 °C

43 °C

31 °C34 °C 34 °C

B103

Exempel: Med Return100
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IQHeat Return200
Sätter max tillåten returtemperatur på givare ”primär retur Värme1” (B007) och 
Värme2 (B072). Tolv st börvärden (ett per månad).

B007

80 °C

45 °C

37 °C38 °C 38 °C

Exempel: För november sätts B007 
BÖR till 38 °C.Månad Max tillåten

returtemperatur °C
jan 42
feb 42
mar 43
apr 37
maj Ingen begränsning
jun Ingen begränsning
jul Ingen begränsning
aug Ingen begränsning
sep Ingen begränsning
okt 35
nov 38 ����Exempel
dec 41
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IQHeat Optimal100
Effektbegränsning. Funktionen kan t.ex. användas för att sätta ett effekt-tak 

på 750 kW på en värmeväxlare som är dimensionerad för 1000 kW.
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IQHeat Web200
• Windows CE (realtidssystem). Datakom.modul (TCP/IP). Enkelt att lägga till fler 

funktioner/program.

• Dynamisk eller fast ipadress. Kan knytas till domänen ”iqheat.com”.

• Dynamisk DNS (samma DNS-namn trots skiftande ipadress).

• Funktioner för fjärrsupport. Hjälpa kunder med inställningar. Uppdatera 
programvara.

• Alla program (ej styrprogrammet) och inställningar lagras på CompactFlash-
minne (samma typ som används i t.ex. kameror). Lätt att skicka med posten. 

• Förkonfigurerade inställningar för att skicka epost-larm.

• Hög säkerhet, kan anslutas direkt till Internet.

• Vid svårlösta värmeproblem kan Alfa Laval koppla upp sig mot centralen för att 
lösa problemet på distans.
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IQHeat Web200
• Flera användare kan arbeta mot Webbservern samtidigt.

• Säker och krypterad inloggning för att ändra värden.

• Tre st inloggningsnivåer. 

– ”read-only” user som endast kan läsa data. 

– ”write mode” user som kan ändra alla värmeparametrar. 

– Alfa Laval service user för service/felsökning.

• Demo finns här http://www.iqheat.com/IQHeat_Siemens/Demo

• Flera centraler kan övervakas samtidigt via en online Excel-fil, demo: 
http://www.iqheat.com/IQHeat_Siemens/Online_Excel
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Cetetherm IQHeat
Extra funktioner (från externa företag, ej Alfa Laval)

• IQHeat kan kopplas till 3G/Turbo 3G via externt modem

• IQHeat kan kopplas till mobilnätet NMT via externt modem D-35.

• Prognosstyrning med SMHI WeatherSync©. Smart utegivare som
kopplas in i IQHeat utetemperaturingången.

• Skicka Larm-SMS till mobiltelefon via TCP/IP (inget GSM-modem 
behövs).
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