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WISE Care Package 1
I WISE Care Package 1 är fokus flexibilitet samt tids- och kostnadsbesparing. Detta uppnås genom de innovativa funktioner 
som finns tillgängliga i WISE Care Package 1.

WISE Care Package 1 berör hela WISE systemet, d.v.s. rums-, zon- och systemnivå, vilket gör att uppdateringen blir en 
helhetslösning till WISE-systemet.

Systemet är självinjusterande vilket bidrar till tids- och kostnadsbesparingar. Följande funktioner utgör WISE Care Package 1:

Huvudfunktioner:

 ► 2-Stegsoptimering

 ► Summering av flöde

2-Stegsoptimering

Zon- och rumsoptimering
2-Stegsoptimeringen är en vidareutveckling av dagens optimering som utförs av Super WISE. Alla zonspjäll kontrollerar 
kontinuerligt spjällpositionen på de produkter som ligger på nivån under zonspjällen och är kopplad via Modbus kommu-
nikation. Det är alltid det rumsspjället med störst öppningsgrad som kontrollerar zonspjället för optimering. 

Under normal drift ska det mest öppna rumsspjället som standard vara mellan 70-90 % öppet. Om det mest öppna 
rumsspjället är öppet mer än 90 % är luftflödet inte tillräckligt i zonen. Zonspjället kommer i detta fall öppnas tills det mest 
öppna rumsspjället är öppet till mindre än 90 %. Om det mest öppna rumsspjället är öppet mindre än 70 % är luftflödet 
i zonen för högt. Zonspjället kommer i det fallet stängas tills det mest öppna rumsspjället är öppet mer än 70 %.

Figur 1. Om ett rumsspjäll är utanför gränsen 70-90 % öppet, justerar zonspjället genom att öppnas/stängas.

Övriga funktioner:

 ► Global driftsättning

 ► Belysningskontroll

 ► Normalt öppna ventilställdon

 ► Kallrasskydd

 ► Forcerad stängning av zonspjäll

 ► Larmhantering

 ► Uppdelning av luftflöde

 ► Tid- och datuminställning i Super WISE

 ► Kommunikationsskanning

 ► Super WISE webbsida
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Aggregat- och zonoptimering
Super WISE kontrollerar kontinuerligt zonspjällets position, enligt samma princip som tidigare beskrivits för rumsspjäll. 
Aggregatets tryckbörvärde ökas/minskas beroende på zonernas behov. Routern simulerar ett zonspjäll och visar alltid den 
mest öppna rumsprodukten för tilluft respektive frånluft som är kopplad via Modbus till routern. Om endast tilluft eller 
frånluft används visas endast denna.

Figur 2. Om ett zonspjäll är utanför gränsen 70-90 % öppet ökas/minskas aggregatets tryckbörvärde till zonspjället är inom gränserna.

2.

Zonspjället öppnas till 
rumsspjället är mellan 

70-90% öppet

3.

Aggregatet tillför luft 
tills zonspjället är mellan 

70-90% öppet

Figur 3. Illustration av 2-stegs optimering.

En person går in i ett 
rum, mer luft behövs!

Systemet optimeras kontinuerligt på alla nivåer och håller ett så lågt tryckfall som möjligt under alla omständigheter. 
Eftersom systemet är självinjusterande är luftinjustering inte längre nödvändig. Detta sparar både arbetstid och pengar.

1.

Rumsspjället öppnas 
för att få in mer luft i 

rummet
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Summering av flöde

Summering av flöde är en funktion som möjliggör summering av flöden från rumsprodukter. Det summerade flöde 
skickas som ett börvärde till en central frånluft, som antingen är ett zonspjäll eller en rumsfrånluftsprodukt.

Exempel

Exempel 1
Välj vilka tilluftsrumsprodukter som ska summeras. Denna flödessumma skickas som ett flödesbörvärde till ett zonspjäll, 
t.ex. CONTROL Zone FE, som är en central frånluft.

En eller flera frånluftsrumsprodukter kan sedan subtraheras från flödessumman.

Exempel 2
I detta exempel ska en rumsprodukt användas som central frånluft. Ett antal tilluftsdon summeras, flödessumman skickas 
som börvärde till frånluftsprodukten. Självklart kan en eller flera rumsfrånluftsdon subtraheras från flödessumman.

OBS! 

•	 Alla rumsprodukter som ska summeras måste vara kopplade via Modbus RTU till samma zonprodukt.

•	 Om en zonprodukt ska ha en flödessumma som börvärde måste de summerade rumsprodukterna vara kopplade via  
 Modbus till zonprodukten.

•	 Rumsfrånluften ska vara kopplad via Modbus RTU till samma zonspjäll som de summerade tilluftsrumsprodukterna.

3

5

6

7

2
1

4

Tilluft

Central frånluft 2Central frånluft 1

WC Grupp

Konstant luftvolym

Flödessumma 
= 1+2+3-4 Flödessumma = 

5+6+7

Flödessumma som 
börvärde

Figur 4. Illustration av flödessummering.

Exempel 1 Exempel 2
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Inställning av flödessummering
Alla inställningar för summeringsfunktionen görs enkelt via Super WISE webgränssnitt. Nedan visas ett exempel på detta, 
där en summagrupp har skapas, vilken tillhör zonspjäll/router med Modubus ID 1. 

I ”grupp nummer 1” är tre rumsprodukter valda. MB-ID: 4, 8 och 12 till att summeras till MB-ID 250 med offset valt till 
-150 l/s. Vilket innebär att 150 l/s mindre luft kommer att extraheras än vad summaflödet är. Denna funktion kan med 
fördel tillämpas när ett mekanisk injusterat konstantflödesspjäll används, för t.ex. en WC-grupp. 

Figur 5. Inställning av flödessummering.
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Övriga funktioner i WISE Care Package 1

 ► Global driftsättning
Funktionen global driftsättning möjliggör att sätta hela systemet, eller en enskild zon, i valfritt driftsättningsläge. 
Detta görs med en knapptryckning genom Super WISE. Användaren väljer vilket driftsättningsläge rumsprodukterna 
skall vara i och väljer sedan om detta gäller för alla zoner eller en specifik zon. En räknare kommer att börja räkna 
från 0-100%. När räknaren har nått 100 % är alla rumsprodukter i det valda driftsättningsläget.

Detta gäller för både driftsättning av luftflödena och för driftsättning av ventilställdon till vattenkretsar. Ventilställ-
donen till vattenkretsarna kan tvingas till fullt öppet. Detta kan göras för ventilställdonen för kyla eller för ventilställ-
donen för värme, båda kan inte vara tvingade till fullt öppet samtidigt. 

När systemet eller en zon är satt i ett visst luftdriftsättningsläge stannar rumsprodukterna i detta läge tills dess att 
man väljer att återigen sätta dem i normalläge genom samma enkla förfarande som man använde för att ställa dem 
i driftsättningsläget.

Exempel på när denna funktion är användbar och sparar arbetstid:

Alla rumsprodukter levereras inställda till driftsättningsläge maxflöde från fabriken, detta för att underlätta vid 
luftinjusteringen. Alla rumsprodukter kommer även i fortsättningen att levereras inställda till driftsättningsläge 
maxflöde, även om 2-stegsoptimeringen har valts. Även då det inte krävs någon luftinjustering när 2-stegsoptime-
ringen används vill man fortfarande ha produkterna inställda till maxflöde. När hela anläggningen är strömsatt och 
2-stegsoptimeringen är igångkörd fungerar maxflödesinställningen i produkterna som en säkerhetskontroll att allt 
fungerar, att systemet är rätt dimensionerat och projekterat, att alla produkter fungerar och att aggregatet ger den 
luft som är tänkt. När systemet är kontrollerat och användaren är nöjd med funktionaliteten kan hela systemet sättas 
i normaldrift genom det enkla förfarandet som beskrivs ovan.

Genom att använda funktionen global driftsättning sparar användaren mycket tid jämfört med tidigare. Då var 
man tvungen att antingen besöka varje rum för att manuellt ställa om produkterna till normaldrift med hjälp av 
handkontrollen TUNE Adapt eller manuellt gå in i varje rum i Super WISE och ställa om produkterna till normaldrift 
genom webbsidan.

Figur 6. Global driftsättning i Super WISE.
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 ► Belysningskontroll
Från och med WISE Care Package 1 finns det möjlighet att använda en återfjädrande belysningsknapp för att till-
sammans med den integrerade närvarogivaren styra belysningen i rummet. Genom att ansluta en belysningsknapp 
till de luftburna ADAPT-produkterna i WISE-systemet kan ytterligare elenergi sparas då användaren måste göra ett 
aktivt val att tända belysningen i rummet. 

När användaren går in i rummet och önskar att tända belysningen trycks den återfjädrande knappen in och en 
signal går till ADAPT-produkten, vilken tänder belysningen genom ADAPT Relay, ADAPT Triac eller ett lämpligt 
3:e-partsrelä. Önskar användaren sedan att släcka belysningen trycks knappen återigen in och ADAPT-produkten 
släcker belysningen. 

Om användaren lämnar rummet, utan att släcka belysningen, kommer en tidräknare att räkna ner från ett fördefi-
nierat värde. När närvarogivaren inte detekterat rörelse inom tidsgränsen kommer ADAPT-produkten automatiskt 
att släcka belysningen i rummet för maximal energibesparing. Registrerar närvarogivaren närvaro inom en minut 
efter det att belysningen har släckts kommer belysningen återigen automatiskt tändas. Om ingen närvaro upptäcks 
inom denna minuten krävs återigen en knapptryckning för att tända belysningen. 

Genom denna funktion tar man bort allt energislösande med oavsiktlig tändning av belysningen i ett rum som kan 
bero av exempelvis att någon går förbi i korridoren utanför eller utanför fönstret.

För att underlätta inkoppling och för att säkerställa belysningsfunktionen har en särskild CONNECT Adapt tagits 
fram vilken alltid ska användas med den nya belysningsfunktionen. Till denna CONNECT Adapt kopplas belysningen 
in som vanligt på plint. Önskas ytterligare förenklad inkoppling finns en inkopplingsbox med snabbkontakter och 
inbyggt relä som tillval.

För att tända belysningen 
tryck på knappen!

Registrerar ADAPT-
produkten ingen närvaro 
under fördefinierad tid 
släcks belysningen.

Registrerar ADAPT-produkten  
närvaro inom en minut, efter 
att belysningen har släckts, 
tänds belysningen automa-
tiskt.

Registrerar ADAPT-produkten 
ingen närvaro inom en minut 
måste man trycka på knappen 
för att tända belysningen.

< 1 minut

> 1 minut

Figur 7. Belysningskontroll.
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Ytterligare en belysningsfunktion är tillagd som möjliggör stor flexibilitet. Utöver att man kan skapa flödesgrupper 
på rumsnivå går det även att skapa belysningsgrupper. Önskar man att belysningen i två eller flera rum (maximalt 
100 rum) skall tändas och släckas samtidigt skapar användaren en grupp med rum som ska ha gemensam belys-
ning. När en användare trycker på belysningsknappen i ett rum kommer belysningen att tändas i alla rum som ingår 
i gruppen. Så länge någon av närvarogivarna detekterar närvaro i något av rummen kommer belysningen vara tänd 
i alla rum. När ingen av närvarogivarna har detekterat närvaro under den fördefinierade tiden kommer belysningen 
att släckas i alla rummen.

Denna funktion är mycket lämplig när man exempelvis gör om två cellkontor med en ADAPT-produkt i varje rum 
till ett större rum. Man behöver då inte koppla om kablar för belysningsstyrningen, varken från belysningsknappar 
eller till armaturer.

Belysningsgruppsfunktionaliteten är endast avsedd att användas med den nya belysningsstyrningsfunktionen 
beskriven på föregående sida.

Vid skapandet av närvargrupper sätts endast den interna närvaron i produkternas regulatorer och är således endast 
till för ventilationsstyrning.

Figur 8. Gruppbelysningskontroll.
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 ► Normalt öppna ventilställdon 
Alla rumsprodukter i WISE-systemet med WISE Care Package 1 stödjer normalt öppna ventilställdon. Tidigare har 
endast de luftburna ADAPT-produkterna hanterat normalt öppna ventilställdon och övriga produkter stödde endast 
normalt stängda ventilställdon. 

Normalt stängda ventilställdon innebär att när ställdonet inte är strömsatt är ställdonet stängt. Lösningen lämpar 
sig bäst när man vill styra ett vattenflöde som inte är kritiskt att det stryps vid eventuellt strömbortfall i rummet eller 
byggnaden. 

Normalt öppna ventilställdon innebär att när ställdonet inte är strömsatt är ställdonet fullt öppet. Lösningen är 
bäst när man vill styra ett vattenflöde som är kritiskt att det inte stryps vid ett eventuellt strömbortfall i rummet 
eller byggnaden. Exempelvis varmvatten-kretsen i kallare klimat. Denna lösning kommer att förbruka mer ström då 
ventilställdonet är spänningssatt då det inte är öppet, vilket generellt är merparten av tiden.

 ► Kallrasskydd
Alla rumsprodukter i WISE-systemet med WISE Care Package 1 har funktion för kallrasskydd för radiatorer monte-
rade under fönster. Tidigare fanns endast denna funktion i ADAPT-produkterna men är nu även införd för CONTROL 
Room, CONDUCTOR W1-W4 och ADAPT Parasol.

Tills dess att ett kylfall större än ett inställt värde (standard 50%) sker i rummet kommer produkten hålla ventilställ-
donen för värme delvis öppna (standard 20%). Kallras undviks då vid fönster när temperaturen ute är kallare än 
temperaturen inne. Radiatorn, som är monterad under fönstret, låter lite värme stiga för att motverka nedkylningen 
av luften närmast fönstret och denna luft faller då inte ner i vistelsezonen och skapar obehag.

 ► Forcerad stängning av zonspjäll
Vid renovering/ombyggnation av en byggnadsdel kan det i många fall vara önskvärt att stänga av ventilationen till 
ombyggnadsdelen. Med WISE Care Package 1 kan man forcera ett eller flera zonspjäll till fullt stängda för att inte 
ventilera denna del av byggnaden under renoveringen eller ombyggnationen. Zonspjällen kommer att vara fullt 
stängda med täthetsklass 4 för cirkulära spjäll, eller med täthetsklass 3 för rektangulära spjäll, tills dess att man väljer 
att aktivera normal drift igen. Forcerad stängning och återställande till normal drift görs enkelt via en knapptryckning 
i Super WISE. Det är även möjligt att tvinga ett zonspjäll till fullt öppet via samma enkla förförande som strypningen. 
Zonspjället skall dock alltid sättas i ”Auto”-läge om man går mellan dessa lägen.

Figur 9. Kallrasskydd.

Figur 10. Forcerad stängning av zonspjäll.
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 ► Larmhantering
WISE Care Package 1 innehåller ett flertal nya larmfunktioner.

Ventilationsaggregatets driftstatus

Super WISE kontrollerar konstant ventilationsaggregatets driftstatus. När aggregatet står stilla eller är avstängt, 
exempelvis via tidkanal över natten, kommer alla larm i WISE-systemet som beror av att ingen luft produceras i 
anläggningen vara blockerade i Super WISE, fram till dess att aggregatet återaktiveras och börjar producera luft till 
ventilationsanläggningen, denna funktionen är möjlig att avaktivera. 

Följande larm är blockerade när ventilationsaggregatet är avstängt:

Luftburna ADAPT-produkter

•	 Larm nr. 8 - Rumstemperatur avvikelse för hög

•	 Larm nr. 9 - CO
2
-nivå för hög

•	 Larm nr. 10 - Komfortlarm: RH avvikelse

•	 Larm nr. 11 - VOC-nivå AHU större än VOC-nivå rum

•	 Larm nr. 12 - Fukttillskottet är för stort

CONTROL- och CONDUCTOR

•	 Larm nr. 11 - PI-regulatorn överbelastad

•	 Larm nr. 12 - Börvärde ej uppnått

•	 Larm nr. 13 – Felaktig tilluftstemperatur

•	 Larm nr 41 – Inget tilluftstryck från AHU

•	 Larm nr. 42 – Inget frånlufttryck från AHU

•	 Larm nr. 43 - Tilluftskanal 100 % öppen

•	 Larm nr. 44 – Frånluftskanal 100 % öppen

•	 Larm nr. 48 – Negativt tryck

ADAPT Parasol

•	 Larm nr. 10 – Lågt dystryck

•	 Larm nr. 25 – Komfortlarm: Värme

•	 Larm nr. 26 – Komfortlarm: Kyla

•	 Larm nr. 28 – Komfortlarm Luftkvalitet

Avaktivering av larm

I samtliga CONTROL- och CONDUCTOR-produkter är det nu möjligt att blockera larm. Larm ska normalt inte vara 
möjliga att blockera då de sätts av en anledning (indikerar att något är fel i systemet). Det kan dock uppstå fall där en 
anläggning är t.ex. felaktigt projekterad. Exempelvis ett gammalt ventilationssystem som inte uppnår den standard 
som våra produkter förväntar sig, vilket gör att produkten larmar. I många fall är man medveten om systembris-
terna, att produkterna individuellt fungerar väl, inneklimatet är inom rimliga gränser och avvikelserna accepteras av 
kunden. Det är då möjligt att blockera de larm som larmar p.g.a. dessa avvikelser. Då undviks att onödig mycket 
larminformation visas. 

De larm som önskas blockeras i CONTROL- och CONDCUTOR-produkterna blockeras enkelt genom att fördröj-
ningstiden för larmet sätts till ”0”. Detta görs genom TUNE Control/CONDUCTOR RU eller genom att ladda in en 
ny parameterfil med dessa värden redan blockerade. 

Larm E-post

I Super WISE finns det möjlighet att få ett e-post skickat till valfri e-postadress vid kritiska larm. Var femte minut går 
Super WISE genom larmsystemet för alla produkter, beroende på vald inställning av A- och B-larm skickas ett e-post 
till valda adresser när larmet aktiveras. En funktion är införd vilken möjliggör för användaren att skicka en test-epost 
från Super WISE till den inställda e-postadressen för att säkerställa korrekta inställningar. 
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Indelning av larm

Indelning av larm i WISE-systemet i A- och B-nivå är införd. Detta innebär att de larm som kunden anser signifikanta 
kommer att klassas som A-larm och visas alltid i Super WISE trädstruktur, på larmsammanställningen och gå ut till 
valda e-postadresser. De larm som anses mindre signifikanta klassas som B-larm. Kunden kan själv välja genom 
Super WISE webbgränssnitt hur larmen ska hanteras. Valen som finns är:

•	 Visa alltid A- och B-larm

•	 Dölj B-larm i larmsammanställningen och skicka inte e-post för B-larm

•	 Dölj B-larm både i larmsammanställningen och för varje individuell rumsvy i Super WISE

Från fabrik kommer Super WISE inställd med alla funktionslarm, exempelvis givarfel, motor som har fastnat, som 
A-larm och alla komfortlarm, såsom felaktig temperatur, som B-larm. Användaren kan sedan själv välja exakt vilka 
larm som skall vara A-larm och vilka som skall vara B-larm via Super WISE grafiska webbgränssnitt. Användaren 
markerar ett larm i ex. B-kolumnen och klickar på pilen som pekar mot A-kolumnen i mitten. Larmen kommer då 
att byta prioritet från B till A för alla produkter där detta larmen är aktuellt, se röda markeringar i figur 11. Samma 
omprioritering går självklart att göra från ett A-larm till ett B-larm. 

Rensning av larm

Med WISE Care Package 1 är det möjligt att rensa larmsammanställningen på de larm som är återställda, se blå 
markering i figur 11. Det går även att rensa alla larm och läsa upp alla aktiva larm återigen, se gul markering i figur 11.

Borttagen funktion

Föredetta larm nr. 10 – Svagt batteri i rumsenheten är borttaget för alla zonprodukter då detta inte fyller någon 
funktion. 

Summalarm via kommunikation

Tidigare var en BMS/PLC tvungen att läsa alla larmparametrar i Super WISE för att kontrollera om det fanns något 
larm i anläggningen. För att spara tid för BMS/PLC-integratören finns nu EN läsbar parameter vilken indikerar om 
det finns något larm i WISE-anläggningen.

Figur 11. Indelning av larm.
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 ► Uppdelning av luftflöde
Tidigare när man genom Super WISE skapat summaslavar för att på zonnivå summera ett antal tilluftszonspjäll till 
flera frånluftszonspjäll har frånluftszonspjällen fått lika stor del av det summerade flödet som börvärde. Med WISE 
Care Package 1 kan man ställa hur stor procentuell del av det totala summaflödet varje frånluftszonspjäll ska ha som 
börvärde. Detta möjliggör olika stora kanaler och spjäll på de centrala frånluftsspjällen och även en kombination 
mellan cirkulära spjäll och rektangulära spjäll. Alla inställningar för detta görs lätt under zonfliken.

Exempel, totalt summerat flöde från tilluftszonspjällen är 2000 l/s och vi har tre frånluftszonspjäll dit vi vill ha detta 
summaflöde som börvärde. Frånluftszonspjällen är i storlekarna 400 mm, 500 mm och 600 mm. Vi sätter då det 
procentuella flödet till frånluftszonpjället med storlek 400 mm till 27 %, spjället med storlek 500 mm till 33 %. Den 
procentuella siffran som blir kvar när det endast finns ett spjäll kvar kommer automatiskt att sättas för att säkerställa 
att ingen obalans uppstår. Detta innebär att frånluftszonspjäll med storlek 600 mm kommer att få 100 -27-33 % 
= 40 % av det totala summaflödet.

 ► Tid- och datuminställning i Super WISE
Eftersom Super WISE-loggfunktionen är mycket omfattande och loggar data i upp till 999 dagar ställer detta höga 
krav på att datum och tid är rätt inställt i Super WISE. När användaren loggar in på Super WISE kontrollerar Super 
WISE om dess egen interna klocka avviker från användarens dator. Avviker Super WISE egen interna klocka från 
användarens uppdaterar Super WISE automatiskt sin tid utifrån användarens systemklocka. Detta säkerställer att 
man alltid har korrekt tid och datum inställt i Super WISE.

 ► Kommunikationsskanning
När användaren manuellt trycker på knappen ”Skanning” under fliken Admin -> Div. för att initiera en skanning av 
nya produkter i WISE-systemet börjar räknaren (markerad med rött i figur 12) räkna från 0-100 %. När räknaren 
visar 100 % är skanningen färdig.

Figur 12. Status av kommunikationsskanning.
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 ► Super WISE webbsida
Super WISE webbsida har en mängd uppdateringar. Alla parametrar och läsvärden som inte är relevanta för det 
aktuella driftsläget av produkten döljs till dess att de är aktuella. Exempelvis, om CAC-funktionen inte är aktiverad 
på en ADAPT Damper visas inte inställningarna och värdena för CAC-funktionen i Super WISE. När CAC-funktionen 
aktiveras blir dessa inställningar och värden presenterade på Super WISE webbsida. Se exempel nedan inom röda 
markeringar. 

Figur 13. Super WISE webbsida.

Figur 14. Super WISE webbsida.


