
Swegon Connect
TBSC Manual 20220503

1. Allmänt ................................................................. 1

2. Funktion ............................................................... 1

2.1 Abonnemang för mobil uppkoppling ................. 1

3. Inställningar i Swegon Connect ......................... 2

3.1  Ny användare ................................................... 2

3.2  Registrera router .............................................. 2

3.3  Konfi gurering ................................................... 3

3.3.1  IP-inställningar.............................................. 3

3.3.1.1 Ändra IP-inställningar i Swegon Connect ... 3

3.3.1.2 Utökad säkerhet ....................................... 3

4. Information och inställningar ............................. 4

4.1 Uppdatera mjukvara .......................................... 4

4.2 Plats .................................................................. 5

4.3 Live data ........................................................... 6

4.3.1 Historik ......................................................... 6

4.4 Alarm ................................................................ 7

4.5 Kommentarsfunktion (Feedback) ....................... 7

5. Anslut till Swegon Connect ................................ 8

5.1 Anslut 1-2 produkter ......................................... 8

5.2 Anslut 3-8 produkter ......................................... 8

5.3 Anslut och konfi gurera produkter ...................... 9

5.3.1 GOLD version E eller senare ........................... 9

5.3.1.1 Ansluta ett aggregat med  ........................   
 nätverksinställningar från fabrik ...................... 9

5.3.1.2 Flera aggregat med ändrade  ....................   
 nätverksinställningar ....................................... 10

5.3.2 GOLD version C eller D ................................. 11

1. Allmänt
Swegon Connect är en kommunikationsenhet som 
möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil 
uppkoppling, till intelligenta klimatprodukter och system, 
vilket kan underlätta övervakning, konfi gurering, felsök-
ning, service och underhåll. Fjärranslutning sker via den 
inbyggda routerns mobila uppkoppling, till en molnbaserad 
kundportal.

Exempel på produkter som kan anslutas till Swegon  
Connect är: GOLD (fr.o.m version B), SuperWISE, COM-
PACT samt andra Swegon-produkter med inbyggd 
webbserver (ex. kylmaskiner och värmepumpar). Swegons 
kylmaskiner och värmepumpar, utan inbyggd webbserver, 
kan nås via SMART Link i GOLD.

2. Funktion
Swegon Connect (TBSC) levereras förkonfi gurerad från 
fabrik för att använda fast IP-adress. I standardutförande 
är produkten utrustad med två Ethernet-portar och vid 
behov av fl er anslutningar kan Swegon Connect komplet-
teras med en switch.

2.1 Abonnemang för mobil   
 uppkoppling
Ett 24 eller 60 månaders mobilabonenmang M2M- 
abonnemang för mobil uppkoppling ingår. SIM-kort är 
monterat vid leverans.

Swegon Connect kan konfi gureras för att sända SMS-larm 
vid händelse av bruten mobil uppkoppling. Denna funktion 
måste aktiveras av Swegon.
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Figur 1. Swegonconnect.com.

Figur 2. Registreringsformulär för ny användare.

Figur 3. Registrera router, steg 1.

Figur 4. Registrera router, steg 2.

3. Inställningar i   
 Swegon Connect
För administration och handhavande av Swegon Connect 
krävs en dator med webbläsare. För konfiguration av 
anslutna Swegon produkter kan det även krävas att 
datorn har stöd för Java-applikationer.

Swegon Connect använder mobil uppkoppling för  fjärran-
slutning. Klimatanläggningen är ansluten till Swegon 
Connect via Ethernet för vidare åtkomst till respektive 
produkts webbsida.

3.1  Ny användare
Nya Swegon Connect-användare måste registrera sig för 
att få tillgång till tjänsten. Besök swegonconnect.com och  
klicka på "Sign up" (Figur 1).

I efterföljande steg ombeds man fylla i sina uppgifter i ett 
formulär (Figur 2).

3.2  Registrera router
För att registrera en router måste man först ha loggat in i 
Swegon Connects kundportal. Klicka därefter på symbolen 
med ett hus och "+" uppe i högra hörnet (Figur 3).

Fyll i uppgifterna om den aktuella routern i formuläret 
och klicka därefter på "Register" (Figur 4). Ett e-postmed-
delande skickas till Swegon som aktiverar routern och 
kopplar den till rätt användare.
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3.3  Konfigurering
Vid leverans är enheten konfigurerad med ett färdigt 
spann av IP-adresser för att användas till anslutna produkter.

3.3.1  IP-inställningar
Konfigurering av IP-inställningar bör inte göras i Swegon 
Connect utan med fördel i de anslutna produkterna. Res-
pektive produkt skall vara konfigurerad för fast IP-adress 
och därmed använda en av IP-adresserna i det spann som 
erhålls från Swegon Connect.

3.3.1.1 Ändra IP-inställningar i Swegon Connect
I vissa fall kan det vara nödvändigt att ändra IP-inställningarna 
i Swegon Connect. Det kan exempelvis bli aktuellt om det 
finns ett BMS-nätverk med låsta IP-serier.

Klicka på det tre punkterna uppe till höger. Välj sedan 
"Edit network Config" i sidhuvudet för det aktuella  
projektet (Figur 5) och ange önskat värde för "Internal IP". 
Denna inställning gäller sedan för samtliga produkter som 
är anslutna till Swegon Connect.

Varje enskild produkt har sin unika IP-adress, s.k. "port". 
Fyll i dessa uppgifter för samtliga produkter och klicka 
sedan på knappen "Save" (Figur 6).

Inställningarna skickas nu vidare till Swegon Connects 
router, och det kan ta upp till 10 min innan allt aktiverats. 
Systemet kommer starta om under processen. Verifiera att 
inställningarna genom att klicka på "Edit Network" och 
kontrollera att allt stämmer.

3.3.1.2 Utökad säkerhet
Det är möjligt att utöka systemets säkerhet ytterligare 
genom att aktivera/inaktivera routerns datatrafik via SMS-
kommando. Dessa kommandon kan enbart skickas från 
telefonnummer som godkänts i förväg.

Klicka på pennan i högre övre hörnet (Figur 5) och ange 
upp till två telefonnummer för styrning av datatrafiken 
(Figur 7). Spara inställningarna genom att klicka på knappen 
"Save".

Kontakta Swegon för information om telefonnummer dit 
SMS-kommandon kan skickas.

SMS-kommandon

Funktion SMS-kommando
Inaktivera datatrafik set profile alt 2

Aktivera datatrafik set profile alt 1

Figur 6. IP-inställningar i Swegon Connect.

Figur 7. Specificera telefonnummer för SMS-kommando.

Figur 5. Inställningar för Network samt SMS-numbers.



Swegon Connect

4
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.                           20220503

4. Information och   
 inställningar

Vilken mobilteknik som används för 
dataöverföringen

Hur stark mobilsignalen är

Ändra produktnamn, lägg in beskrivning samt 
SMS funktion för utökad säkerhet att styra 
datatrafiken

Lägg till produkt, ändra nätverk, uppdatera 
router software, lägg in eller korrigera plats

4.1 Uppdatera mjukvara
I Swegon Connect routern finns en mjukvara installerad 
som är unik för Swegon. Mjukvaran gör olika funktio-
ner tillgängliga. Ibland blir nya versioner av mjukvaran 
tillgängliga, det kan exempelvis gälla förbättringar, nya 
funktioner eller buggfixar.

Vid version 3.0 eller senare är det möjligt att uppdatera 
mjukvaran själv. För äldre versioner behöver Swegon 
kontaktas.

IP-nummer på produkterna måste läggas in igen första 
gången mjukvaran uppdateras till version 4.0 eller senare. 
Det här kan göras med hjälp av funktionen Import Config, 
som automatiskt laddas ner på användarens dator i sam-
band med uppdatering. Config-filen måste sedan läsas 
in, detta behöver endast göras en gång. Vid uppdatering 
från version 4.0 till nyare version behövs ej denna import.

Klicka på de tre punkterna i övre högra hörnet och välj 
"Update Firmware" för att uppdatera mjukvaran själv 
(Figur 9).

Figur 8. Information och inställningar.

Figur 9. Uppdatera mjukvara.
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4.2 Plats
Efter att ha loggat in i Swegon Connect visas en kartbild 
över vart ens Swegon Connect finns positionerade. Denna 
position måste läggas in manuellt för Swegon Connect 
med router software 3.02 eller äldre. Detta görs genom 
att i det övre högra hörnet klicka på "Edit Location". 
Placeringen läggs antingen in genom att klicka på kartan, 
eller genom att skriva in adressen.

För Swegon Connect med router software 4.0 eller senare 
kommer en ungefärlig position anges där mobilmastens 
cellid används. Denna position kan korrigeras med "Edit 
Location" (figur 11), för att få en mer noggrann placering.

Äldre Swegon Connect som inte har en angiven plats 
kommer ej visas på kartan utan finns endast i Site-listan 
till höger. Det är dock möjligt att lägga till plats i efter-
hand.

Figur 10. Karta över placeringar av Swegon Connect.

Figur 11. Korrigering av Swegon Connects placering på kartan.
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4.3 Live data
För en del av Swegons produkter är det möjligt att se 
livedata utan att ansluta till produkten. Detta möjliggörs 
genom att Swegon Connect hela tiden laddar upp en del 
data i Swegon Connects molntjänst. Genom att klicka på 
produktnamnet i dialogfönstret ”Live” visas aktuell data 
och status. Det går även att se livedatan genom att klicka 
på produkten.

4.3.1 Historik
För router software version 4.0 eller senare är det även 
möjligt att se historiska loggade data för många parame-
trar. Klicka på produkten och sedan på "History" för att 
se detta.

Med hjälp av fälten kan man även ställa in för vilken 
period den loggade datan ska visas, samt hur täta inter-
valler som ska visas.

Aktuella värden och tidpunkter visas genom att föra  
muspekaren över diagrammets olika punkter (Figur 13).

Figur 12. Live data.

Figur 13. Historik.
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4.4 Alarm
För en del av Swegons produkter kan man få alarm via 
SMS eller email. Efter att ha klickat på produkten finns en 
symbol på en klocka. Via denna ikon kan man sedan ställa 
in via checkboxar vilket typ av larm man önskar få. A-, B- 
och Infolarm (Figur 13). Det är endast möjligt att ställa in 
larm för sin egen användare som man är inloggad med.

4.5 Kommentarsfunktion (Feedback)
Via "Feedback"-funktionen är det möjligt att lämna syn-
punkter samt önskemål om Swegon Connect. Genom att 
klicka på den gröna knappen kan betyg och kommentarer 
lämnas, samt epost om det önskas återkoppling på sin 
kommentar. 

Figur 14. Alarm.

Figur 15. Kommentarsfunktion.

xxx.xxx@swegon.se

xxx xx xx xx
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Figur 17. Systemöversikt och anslutningar, upp till 8 produkter.

Produkt 1

Switch

Produkt 3

Produkt 2

Produkt 5

Produkt 4

Produkt 6

Produkt 7

Produkt 8

Kundportal

Collector
Internet

Servicetekniker Kund
LAN / BMS

Router

Figur 16. Systemöversikt och anslutningar, 1-2 produkter.

Produkt 1

Produkt 2

Kundportal

Collector
Internet

Servicetekniker Kund
LAN / BMS

Router
(i) Vid fler än två 
produkter krävs switch.
i

5. Anslut till Swegon  
 Connect

5.1 Anslut 1-2 produkter

5.2 Anslut 3-8 produkter
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Figur 18. Ethernet-kabel från Swegon Connect till GOLD IQlogic 
styrkort.

Port A används när inga andra nätverk 
eller aggregat är anslutna, annars Port B

A B

Figur 20. Det går även att ta bort tillagda produkter genom att 
klicka på soptunnan i övre delen av dialogboxen.

Figur 19. IP-inställningar i Swegon Connect.

5.3 Anslut och konfigurera produkter
Anslutning mellan Swegon Connect och produkter som 
GOLD och SuperWISE kan variera beroende på version 
och utförande. Externa produkter och nätverk är ytterli-
gare faktorer att ta hänsyn till.

5.3.1 GOLD version E eller senare
Anslut kabeln från Swegon Connect till någon av Ethernet-
portarna på aggregatets styrkort. Välj port A om inga 
andra nätverk eller aggregat är aktuella, annars port B 
(Figur 18).

Kabeln ska vara ansluten till Swegon Connect till någon 
av dess Ethernet-portar (ETH0/ETH1), eller till switch när 
sådan finns.

För mer information, se GOLD Drift- och skötselanvisning 
eller Swegon Connect Installationsanvisning.

5.3.1.1 Ansluta ett aggregat med    
 nätverksinställningar från fabrik
Aggregat vars fabrikinställningar inte har ändrats visas 
direkt i listan över tillgängliga enheter när Ethernetkabeln 
ansluts till port A. Klicka i övre högra hörnet på prickarna. 
Välj "Add Unit". Namnge aggregatet, välj produkttyp 
samt välj IP-adress i listan. Om IP-adressen du vill använda 
inte finns med, gå in under "Edit Network" och ändra 
till rätt IP-adress sedan ska den bli valbar i "Add unit IP-
adress" (Figur 19).

Visas aggregatet inte automatiskt kan "Default Gateway" 
behöva konfigureras.
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 00:12:7C:03:D7:56

 0.0.0.0

 10.200.1.250

 10.200.1.250

 255.255.255.0

 10.200.1.1

 GOLD 1

Figur 21. Nätverksinställningar i GOLD-aggregat 1.

 00:12:7C:03:2B:E7

 0.0.0.0

 10.200.1.250

 10.200.1.250
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 GOLD 2

Figur 22. Nätverksinställningar i GOLD-aggregat 2.

 00:12:7C:03:CA:4C

 0.0.0.0

 10.200.1.250

 10.200.1.250

 255.255.255.0

 10.200.1.3

 GOLD 3

Figur 23. Nätverksinställningar i GOLD-aggregat 3.

5.3.1.2 Flera aggregat med ändrade    
 nätverksinställningar
Vid anslutning av två eller fl era GOLD-aggregat kan det 
första aggregatet ha bibehållna nätverksinställningar, 
medan de efterföljande aggregatens IP-adresser måste 
korrigeras för att undvika konfl ikt. Standard-gateway 
måste vara samma för samtliga produkter som är anslutna 
till Swegon Connect (Figur 21-23).

Detta exempel visar anslutning av 3 st GOLD-aggregat.

Klicka på "Network" i sidhuvudet för det aktuella projektet 
(Figur 5) och ställ in IP-adresserna enligt Figur 19 och Figur 
21-23.

Ställ in "IP adress" och "Default Gateway" i GOLD-aggre-
gatet, via dess handterminal eller webbsida. Dessa värden 
ska vara samma som för "Internal IP" och "port1-3" i 
Swegon Connect (Figur 19 och Figur 21-23).

Gå tillbaka till första sidan för projektet i Swegon Connects 
kundportal (Figur 20). Klicka på "Add" för det aktuella 
aggregatet och döp till önskat namn.
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Ethernet

EIA-232/Modem

Figur 25. Ethernet-kabel från Swegon Connect till GOLD IQnomic 
styrkort.

* GOLD *                FRE 08:20
STOPP?
MAN/AUTO. DRIFT
INSTÄLLNINGAR

* KOMMUNIKATION *              
EIA232
EIA485
ETHERNET

DHCP-SERVER
IP-ADRESS
NÄTMASK
GATEWAY

* ETHERNET *              
MAC ID
DHCP-SERVER
IP-ADRESS

* IP ADRESS *              
010.200.001.001

* GATEWAY *

000.000.000.000

KOMMUNIKATION

Figur 24. Nätverksinställningar i GOLD-aggregat, version C eller D.

5.3.2 GOLD version C eller D
Aggregatets inställningar måste anpassas innan anslutning 
till Swegon Connect. För detta krävs inloggning på instal-
lations- eller servicenivå.

Ställ in "IP-ADRESS" och "GATEWAY" i GOLD-aggregatet, 
via dess handterminal eller webbsida. Inställningarna finns 
under INSTÄLLNINGAR, KOMMUNIKATION och ETHERNET 
(Figur 24). Dessa värden ska vara samma som för "Internal IP" 
och "port1"i Swegon Connect (Figur 19).

Anslut kabeln från Swegon Connect till Ethernet-porten 
på aggregatets styrkort (Figur 25).

Kabeln ska vara ansluten till Swegon Connect till någon 
av dess Ethernet-portar (ETH0/ETH1), eller till switch när 
sådan finns.

Klicka på "Network" i sidhuvudet för det aktuella projektet 
(Figur 5) och anpassa nätverksinställningarna (Figur 19) så 
de överensstämmer med de för aggregatet.

Gå tillbaka till första sidan för projektet i Swegon Connects 
kundportal (Figur 20). Klicka på "Add" för det aktuella 
aggregatet och döp till önskat namn.

För mer information, se GOLD Drift- och skötselanvisning 
eller Swegon Connect Installationsanvisning.


