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Cetetherm IQHeat 

 
Använda bärbar dator som operatörspanel 
 
Sammanfattning 
Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i 
form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång till styr- och övervakning av 
värmeväxlaren utan att datakommunikation behöver vara framdraget i pannrummet. 
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1 Systemkrav 
? Tillgång till IQ Web 200 (TCP/IP -modul) 
? Tillgång till korsad nätverkskabel. 
? Bärbar dator som kör Internet Explorer. 

2 Anslutning av datorn till Cetetherm IQHeat 
Anslut en korsad TP-kabel mellan dator och IQHeat TCP/IP-modul, benämnd RCC-kort i 
IQHeat manualen. Denna ingång (RJ-45) sitter på baksidan av DUC-enheten inne i 
apparatskåpet.  
Kontrollera att länklampan lyser med fast grönt sken (annars finns ingen kontakt mellan 
PC och IQHeat). Länklampan sitter precis bredvid RJ-45 uttaget. 
 

 
Bild 1. Anslutning av korsad nätverkskabel (korsad TP-kabel) till IQHeat. 
 
Obs! använd ej SERVICE x13 uttaget som används för den vanliga 
operatörspanelen. Detta uttag är spänningssatt vilket k an skada datorn.  
 
Cetetherm IQHeat är förinställd på följande adresser 
ipadress: 169.254.100.100 , mask  255.255.0.0 
 
Datorn sätts till en ipadress i samma serie t.ex. 169.254.100.101. Se avsnitt 3 för ett 
exempel på hur en dator konfigureras. 
 
För att se om kontakt finns mellan dator och IQHeat används datorns verktyget ”ping”. 
Välj Kör i Windows längst ner i vänstra hörnet och skriv cmd följt av enter.  
Ett kommandofönster dyker upp där följande kommando anges:  
ping 169.254.100.100 
 
Om kontakt finns mellan enheterna erhålls svaret: 
Reply from 169.254.100.100: bytes=32 time=21ms TTL=56 
Vid saknad kontakt mellan enheterna erhålls svaret: 
Request timed out. 
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För att logga in på värmeväxlarens flödesbilder, som finns lagrade från fabrik i  
Cetetherm IQHeat, utföres följande. 

? Starta Internet Explorer 
? Mata in 169.254.100.100 i adressfältet 
? En inloggningsruta dyker upp, ange Username: ALLA,  Password: Alla123! 

 
Vid inloggningsproblem, kontrollera att stora och små bokstäver angivits som ovan. 
Flödesschemat över aktuell fjärrvärmecentral visas på datorn. För handhavande av 
flödesschemat, se Användarmanual Cetetherm IQHeat i medskickad 
leveransdokumentation. 
 

 
Bild 2: Flödesbild som visas efter lyckad inloggning.  
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3 Inställning av datorns ipadress 
Välj Kör i Windows längst ner i vänstra hörnet och skriv control följt av enter.  
Följande ruta visas. Dubbelklicka på ikonen Network Connections. 
 

 
 
Bläddra ner till ikonen Local Area Connection och högerklicka på den och välj Properties. 
 

 
 
Markera valet Internet Protocol (TCP/IP) och tryck på knappen Properties. 
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Skriv in datorns ipadress (169.254.100.101) och mask (255.255.0.0) avsluta med att 
trycka på knappen OK. Det tar några sekunder för  datorn att aktivera adressen.  
 

 
 
 
För att kontrollera att datorn har rätt adress, välj Kör och skriv sen cmd följt av enter.  
Skriv sedan kommandot ipconfig så visas den adress som datorn har.  
Fungerar inte det så kan det alternativa kommandot arp –a användas. 
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4 Felsökning 
Det vanligaste problemet som uppstår vid anslutning med korsad kabel är att IQHeat har 
blivit tilldelad en annan ipadress än den förkonfigurerade ipadressen 169.254.100.100. 
Detta är inget fel, utan inträffar så fort IQHeat ansluts till någon form av nätverk som 
tilldelar ipadresser.  
 
Stegen är identiska med de som beskrivs i kapitel 2 och 3 med skillnaden att man själv 
måste ta reda på vilken ipadress som används. Gör så här: 
 
Ta först reda på vilken ipadress IQHeat har med hjälp av handterminalen. Logga in med 
2222 och gå till meny ”System parametrar/RCC Config”. Handterminalen visar t.ex.: 
RCC-Config 
SBT_RCC_V2_000A 
IP-Type DHCP 
IP 192.168.000.012 
Mask 255.255.255.0 
Gate 000.000.000.000 
 
Detta innebär att IQHeat har ipadress 192.168.0.12 och då måste datorn istället sättas till 
ipadress 192.168.0.13 och mask 255.255.255.0 för att någon datakommunikation ska 
kunna etableras. 
 
Varje IQHeat har ett unikt namn, i exemplet ovan heter den SBT_RCC_V2_000A. I 
många fall kan detta namn anges i Internet Explorer istället för ipadressen (t.ex. 
http://SBT_RCC_V2_000A). 
 
Om det fortfarande inte fungerar så följ dessa steg: 
Sätt datorn till följande ipadress (se kapitel 3). 
Ipadress: 192.168.0.2 
Mask: 255.255.255.0 
Gateway: 0.0.0.0 
 
Sätt IQHeat till följande ipadress (med hjälp av handterminalen): 
Ipadress: 192.168.0.3 
Mask: 255.255.255.0 
Gateway: 0.0.0.0 
 
För att sätta ipadress med handterminalen: 
Logga in med 2222 och gå till meny ”System parametrar/RCC Config/Ändra IP Inst”  
 
Sätt föjande inställningar: 
RCC-Config 
SBT_RCC_V2_000A 
IP-Type FAST 
IP 192.168.000.003 
Mask 255.255.255.0 
Gate 000.000.000.000 
Använd  Ja 
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Starta om IQHeat med hjälp av huvudbrytaren.  
Vänta 2 minuter 
Prova kommandot ping 192.168.0.3 
Öpnna Internet Explorer och skriv http:/192.168.0.3 
Om det fungerar dyker inloggningsrutan upp på skärmen.  

5 Filöverföring 
För att komma åt filer öppna följande länk i Internet Explorer: 
ftp://ALLA@IQHeat_ipadress 
Där IQHeat_ipadress ersätts med t.ex. 169.254.100.100 eller SBT_RCC_V2_000A 
Ange sedan användarnamn och lösenord. Fabriksinställningen för inloggningsuppgifterna 
är  
User: ALLA 
Password: Alla123! 
 
För att komma åt de filer som visar historisk dataloggning gå till katalogen: 
\Storage Card\Html\Report100\xls\ 

6 Kontaktinformation Alfa Laval 
Alfa Laval Lund AB 
Mats Bäckström 
tel: 0733-975546 
epost: mats.backstrom@alfalaval.com 

 


