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Framledning till radiatorer ska normalt inte styras via konventionell 
utetemperaturkompenserad framledningstemperatur utan styras efter behovet i rummen, 
dock skall möjligheten att välja styrning med konventionell utetemperaturkompenserad 
framledningstemperatur finnas i DUC/PLC som styr radiatorkretsen. 
Framledningstemperaturen för värme ska hållas så låg som möjligt så att styrventilerna i 
rummen är så mycket öppna som möjligt. 



 

 

 

• Signalkontakter för driftindikering, larm, indikering av behov av spetslast och 

möjlighet till börvärdesförskjutning via extern påverkan, (t ex 0-10V signal 

från DUC/PLC) 

• Option för kommunikationsgränssnitt med Modbus RTU eller Bacnet 

TCP/IP. (Lämnas som tillval och ingår i VP leverans) 

• Elmätare för tillförd elenergi till värmepumpssystemet. kopplas till DUC/PLC 

för vidare behandling i DHC.(Mätaren levereras av el) 

• Värmemängdsmätare för levererad värmeenergi från värmepumpssystemet 

kopplas till DUC/PLC för vidare behandling i DHC. (Mätaren levereras av 

El) 

• Mätande temperaturgivare kopplade till DUC/PLC placerad i tillopp och 

returledning på VS kretsen (ingår i SÖE) 



 

 

Alla styrda objekt (fläktar, pumpar, etc.) skall vara försedda med larmpunkt ”driftfel” ex. 
via tillhörande tryckgivare, tryckvakt, strömövervakningsrelä eller kontaktorsvar. 

Temperaturreglering ska följa principerna: 
-Utetemperaturkompenserad tilluftstemperaturreglering, kurva för utekompensering skall 
minst ha 6 inställbara brytpunkter. 
-Frånluftsreglering med min begränsning av tilluftstemperaturen 
-Temperaturstyrning av tilluftstemperaturen med ledning av behov från underliggande 
rumsreglering. 
Temperaturreglering anpassas till respektive ventilationsaggregat i samråd med 
beställaren. 



Ventilationsaggregat med värmeåtervinning förses med verkningsgradsberäkning, 
kylåtervinningsfunktion samt funktion nattkyla (nattventilation då aggregatet normalt är 
stoppat nattetid).  
Nattkyla skall köras med sänkt börvärde på tilluft som ska konstanthållas via VVX för att 
kunna köra nattkyla vid lägre utetemperaturer. 

. 

Uteluftspjäll, tilluftsspjäll, avluftsspjäll och frånluftsspjäll skall alltid stängas vid stoppat 
ventilationssystem och spänningsbortfall. 



När behovsstyrningssystem typ VAV installeras ska hastigheten på fläktarna kunna styras 
med behovsstyrd tryckreglering med ledning ett flytande börvärde för tryck som bestäms 
av behovet i underliggande rumsregleringar, börvärde för tryck skall ha en 
minbergränsning och en maxbegränsning 

 

När behovsstyrningssystem typ VAV installeras ska kontinuerlig kommunikation finnas 
mellan rum med VAV och deras betjänande luftbehandlingsaggregat för att få 
fläktoptimering. Syftet med fläktoptimeringen är att VAV-spjällen ska vara så mycket 
öppna som möjligt även vid minflöde för rummen samt att fläktarna i 
luftbehandlingsaggregatet ska ha så lågt varvtal som möjligt. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Samtliga VAV-spjäll ska med ett gemensamt kommando kunna tvångsstyras till maxflöde 
respektive till minflöde.  

 

 

 



 



 

All mätinsamling och loggning ska ske via DUC/PLC, detta gäller även för energimätning 
och andra värden som kan vara intressanta ur driftsynpunkt. 
Lokala trendobjekt aktiveras i DUC/PLC vid driftsättning. Loggningsintervall för 
energimätare skall vara 1 ggr/tim. Övriga loggningsintervall sätts i samråd med beställare 

 

Cyklisk lagring av värden sker i DUC/DHC och avrapportering till överordnat system 
sker efter inställt antal insamlade värden. Intervall för loggning och avrapportering skall 
vara möjlig att ändra från DHC. 
Följande värden ska loggas: 

- Analoga in/utsignaler 
- Digitala in/utgångar 

 

Samtliga larm skall anges med tekniskt namn, förklarande text (ex. börvärdesavvikelse) 
och med larmkategori för respektive larm (typ A-larm, B-larm), datum och tid samt status 
(typ kvitterat, okvitterat mm).  
Samtliga larm skall utföras med individuell larmfördröjningstid. 
Samtliga larmpunkter skall vara programmerade med klartextinformation 
Med klartextinformation menas ex. 
”Rekaneskolan’Hus 1’Ventilation’LB12’GT81 Frysskydd vatten” 



Temperaturlarm/avvikelselarm 

Avvikelselarm eller hög-/låglarm för temperatur, tryck etc. skall endast utgå då de är av 
relevans för driften av anläggningen. Ex. Högtemperaturlarm då ventilationsaggregat 
saknar kyla 
Reglerande givare skall vara försedd med avvikelselarm (± X°C) samt larmfördröjning. 

 

Larmhantering: 

 

Larm ska kunna genereras i följande fall: 

• Via slutande och brytande potentialfria kontaktfunktioner. 

• Vid gränsvärdesövervakning på analoga signaler, hög- och låglarm. 

• Via mjukvarubyggda larm. 

• Vid fel på DUC eller kommunikation. 

• Manöveromkopplare i icke autoläge. 

 

Expansionskärl, tryck Α   10min 

Regleravvikelse VV B  +-10°C 15𝑚𝑖𝑛 

Regleravvikelse Värme 𝐵  +-5°C 10min 

Driftfel pump VS A   1min 

Driftfel pump VV B   1min 

Handkörning pump C   30min 



Givarfel tilloppsgivare 

Värme 

A   1min 

Givarfel reglerande givare B   5min 

Givarfel övriga givare C   5min 

Hög nivå pumpgrop A   10min 

Lågt tryck varmvatten. B   10min 

 

Driftstopp Fläkt Α   5min 

Driftstopp pump  A   1𝑚𝑖𝑛 

Avvikelse tryckgivare  A   1𝑡𝑖𝑚 

Avvikande tilluftstemp  B  +-5°C˂BV 15min 

Frysvaktslarm A  8°C 10sec 

Summalarm VVX B   5min 

Låg verkningsgrad VVX  B Efter typ  1tim 

Givarfel 

frysvakt/varmhållning  

𝐴   10sec 

Givarfel övriga givare  C   5min 

Rökdetektorlarm  A   10sec 

Servicelarm rökdetektor  C   10min 

Rökdetektorlarm  A   10sec 

Servicelarm rökdetektor  C   10min 

Brand-,Brandgasspjäll fel 

läge 

𝐴   10min 

Tryckavlastningsspjäll fel 

läge 

𝐴   10min 

Spjäll i felaktigt läge  𝐴   10min 

Serviceomkopplare 

i felläge 

C   1tim 

Serviceomkopplare i 

processenheten ska larma i 

läge till.  

C   1tim 

Utebliven motionering 

brandspjäll 

B   1tim 

Frånslagen arbetsbrytare 

utomhus 

B   1tim 

 

Hög temp frysrum Α   1tim 

Hög temp kylrum 𝐴   1𝑡𝑖𝑚 

Summalarm A kylmaskiner 𝐴   10min 

Summalarm B kylmaskiner B   30min 

Summalarm kyllogger A   30min 

Personlarm frysrum A   1min 



 

Öppen brandlucka Α   1min 

Larm Brandgasfläkt A   1𝑚𝑖𝑛 

Centralt brandlarm B   1min 

 

Summalarm B Alltid med 

beskrivande text 

 1min 

Givarfel B   5𝑚𝑖𝑛 

Larm Jordfelcentral 𝐵   1min 

Summalarm 

Frånluftsvärmepump 

A   30min 
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• Reglersystem utförs enligt funktionsbeskrivning i respektive driftkort. 

• Respektive datorundercentral ska kunna utrustas med betjäningsenhet för 

börvärden, ärvärden, drifttillstånd, larm, trender etc. 

• Drift och larmindikeringar ska presenteras i DUC/PLC eller på 

funktionsmodul via indikeringsdiod. 

• Lufttemperatur: 0,5K 

• Vätsketemperatur: 1,0K 

• Lufttryck i luftbehandlingssystem: 10 Pa 

• CO² Mätnoggrannhet vid 23 °C och 1013 hPa för mätvärde 400...2000 ppm ± 

30 ppm +4% av mätvärdet 

 



 

 

 

 



 

• Systemintegrationen (SI) Ska ingå i SÖE entreprenaden. 

• Gränsdragning SI och SÖE se denna beskrivning och avsnitt 

Gränsdragningslista SI-SÖE. 

• SI utför all systemintegration i DHC (datahuvudcentral), uppkoppling av 

DUC/PLC, prefabaggregat etc till DHC samt generering av processbilder, 

databas och larmsändning i DHC. 

• SI utför integrationen när SÖE har fullt driftsatta och avprovade system. 

• SÖE ska vara behjälplig med svar på frågor från SI. 

• B tillhandahåller alla datanät till DHC. Datanät är IP-baserade och B 

tillhandahåller IP-adresser.  

• Kommunikation till DHC ska ske med BACnet/IP. 

• SÖE ansluter DUC/PLC till av B anvisad inkopplingspunkt. 

Inkopplingspunkt utgörs av ett avprovat datauttag i B nät. Antalet 

anslutningspunkter mot Eskilstuna kommunfastigheters IP-nätverket är 

begränsat till 1st/fastighet, om fler anslutningspunkter kräv ansvarar SÖE för 

att skapa det interna nätverk som erfordras. 

 

• SÖE levererar installerar och konfigurerar kommunikationsenhet enligt 

Eskilstuna kommunfastigheters specifikation.  

• Om befintlig kommunikationsutrustning finns får SÖE efter medgivande från 

beställare använda utrustning, dock måste då SÖE anpassa sin 

adressering/konfigurering efter befintlig del. 

• ID-struktur enligt B styr och övervakningsanvisning ska användas. 

• Apparater i installationsbussystem (SÖE) ska kommunicera med DHC via 

BACnet. 

• SÖE ska efter avslutat projekt överlämna program backuper till beställaren. 

 

 
 
Informationsnivå (DHC) 

Processnivå (DUC/PLC/Rumsregleringsenhet) 



• Med processnivå avses kommunikation mellan fältplacerade DUC/PLC/ 

Rumsregleringsenhet och dess styr- och övervakningsenheter. 

Kommunikation mellan DUC/PLC/Rumsregleringsenhet och server skall ske 

via BACnet/IP över nätverk. 

Fältnivå (Lokala styrenheter, typ, pumpar, kylmaskiner etc.) 

Kommunikation via Ethernet 

• All kommunikation mellan utrustning, process till process eller process till 

informationsnivå skall ske via BE:s IT-infrastruktur. Kommunikation från 

fältnivå via BE:s IT-infrastruktur får inte förekomma. 

• BE tillhandahåller ett RJ45 uttag placerat i korskopplingsställ alternativt 

framdraget till apparatrum eller våningsplan. Allt Ethernet kablage från 

anslutningspunkten och ut i anläggningen ingår i respektive entreprenad. 

 

 

 
• Leverans av underlag till SI för programmering grafiska systembilder, 

larmfunktioner, och databas till DHC. Erforderlig omfattning av underlag 

finns i avsnitt Krav för kommunikation BACnet. 

• Leverans av underlag till SI i form av programvara och dokumentation för 

systemintegrering. 

• Överlämnade av systemvis upprättade driftkort med flödesbild, 

funktionssamband, funktionstext, inställningsvärden, larm och 

datasammanställning. På driftkort anges uppgifter som ska presenteras i DHC, 

som minst ska följa specifikation för Signalomfattning. 

• Överlämnade av protokoll på provning av i SÖE ingående funktioner. 

• Överlämnade av dokumentation om lokalt informationsbussystem fram till 

överlämningspunkt. 

• Där lokalt IP nätverk utnyttjas på fältnivå för vidare anslutning mot B IP nät 

måste SÖE leverera förslag på nätverksuppbyggnad(topologibild) till B för 

godkännande. 



 

 
• Leverans till SI av en av B godkänd signallista för presentation i DHC med 

signalutbyte i minsta omfattning enligt nedan: 

• Mätvärden för i flödesbilder samtliga presenterade givare. 

• Manövrar och indikeringar för i flödesbilder ingående motorer. 

• Styrsignaler för i flödesbilden ingående styr/ställdon. 

• Larmsignaler för i driftkortet angivna larm 

• Trendsignaler för i driftkort angivna signaler 

• Enskilda börvärden samt brytpunkter i börvärdeskurvor för de i driftkorten 

presenterade systemen.  

• Tidkanaler för de i driftkorten angivna systemen.   

• Larmgränser för de i driftkorten angivna larm. Kvittering av larm ska även ske 

lokalt. 

• Trender ska samlas in och lagras i överordnat system. 

• Signal för funktion specificerad enligt avsnitt Krav för Kommunikation 

BACnet. 

 



 
                   Ansvar 

Funktion 

Kommunikationsenhet vid 

modbus integration 

 D, L, M, Ae  

DUC/PLC till 

kommunikationsenhet 

 D, L, M,Ae  

Datauttag för anslutning mot 

Eskilstuna 

kommunfastigheters 

datanätverk  

  LM 

Adresser för IP-

kommunikation. 

  L 

Kommunikationsutrustning 

mot B IP nät 

 D, L, M, Ae  

Driftkort: flödesbild, 

funktionssamband, 

funktionstext, 

inställningsvärde, larm, 

datasammanställning och 

övergripande funktion i DHC 

som avser styrning och 

beräkning. 

 Lu  

Protokoll över 

funktionsprovning DUC/PLC 

 L  

Signalomfattningslista till B  Lu  

Signallista  Lu  

ID-beteckning, ID-begrepp i 

datorsystem 

 Lu  

ID-begrepp i DUC/PLC  D  



ID-begrepp i DHC D   

Dynamisk bild i DHC D Lu  

Larmhantering i DHC D Lu  

Programmering DUC/PLC  D  

Leverans av licenspunkter för 

DHC 

 L  

Märkning av objekt anslutna 

till apparatskåp 

 LM  

Delta i samordnad provning 

SI-SÖE 

L L  

Delta i besiktning L L  

Upprättande av 

provningsprotokoll mellan SI-

SÖE 

L   

 

 
Eskilstuna kommunfastigheter har valt BACnet som enda kommunikationsprotokoll för 
DUC/PLC mot överordnat DHC-system, eftersom det är en internationell standard för 
byggnadsautomation enligt ISO 16484–5 och för att protokollet är fabrikantsoberoende. 
BACnet är en fristående organisation som utfärdar och certifierar de produkter som 



använder BACnet för att säkerställa en hög sannolikhet för interoperabillitet mellan 
enheterna. 
Styr och övervakningsenheter som installeras och är avsedda för anslutning mot DHC 
skall vara certifierade och följa angiven strandad enligt nedan: 
BACnet internationell standard för byggnadsautomation enligt 

• ISO 16484-5 internationell 
• EN/ISO 16484-5 europeisk 
• ANSI/ASHRAE 135-2004 amerikansk standard. 

 
För mer information angående BACnet se följande sidor: 

• BACnet Intrest Group Europé (http://www.big-eu.org) 
• BACnet Internantional (http://www.bacnetinternational.org) 
• BACnet Official website (http://www.bacnet.org) 
 

 

 
• Styrutrustning 

• Omfattning enligt flödesbild på driftkort. 

• Leverans av givare, ventilställdon, spjällställdon, frekvensomformare, dykrör 

etc. 

• Leverans av kommunikationsenhet för respektive protokoll på fältnivå 

• Apparatskåp utfört enligt principritningar och beskrivning. 

• Montage och anslutning av föreskriven kommunikationsenhet till en av B 

anvisad inkopplingspunkt för IP. 

• Anslutning av DUC/PLC till kommunikationsenhet. 

• Leverans av underlag till SI i form av programvara och dokumentation för 

systemintegrering. 

• Överlämnande av systemvis upprättade driftkort med flödesbild, 

funktionssamband, funktionstexter, inställningsvärden, larm och 

datasammanställning. På driftkort anges uppgifter över vad som ska 

presenteras i DHC, som minst ska följa specifikationer enligt avsnitt 

Signalomfattning. 

• Överlämnande av protokoll på egenprovning av i SÖE ingående funktioner 

• Leverans av Signalomfattningslista till B för godkännande. 

• Kommunikationsenhet för fältbussar 

• Programmering av ID begrepp i DUC/PLC 

http://www.big-eu.org/
http://www.bacnetinternational.org/
http://www.bacnet.org/


• Leverera underlag till SI för ID-beteckningar/ID-begrepp i DHC 

Programmering av DUC/PLC 

• Programmering av tidkanaler 

• Leverera underlag till SI för utseende av Dynamisk bild i DHC.  

• Deltaga vid samordnad avprovning mellan SI-SÖE 

• Elinstallation från apparatskåp till anslutna objekt, styrning och övervakning 

inom fläktrum. 

• Yttre manöverutrustningar såsom tryckknappar o dyl. 

• Kommunikationsnätverk för SÖE,s utrustningar. 

• Elinstallation, inkoppling och dokumentation av utrustning levererad av 

sidoentreprenör enligt driftkort. 

• Kanalisation för samtliga installationer driftrum 

• Kompletterade kanalisation utanför driftrum 

 
• Enskild och samordnad provning 

• Märkning av egna installationer. 

 
• Programmering av ID-begrepp i DHC Programmering av Dynamisk bild i 

DHC. Programmering av Larm i DHC. Driftkort ska vara åtkomligt från bild i 

DHC. 

• Kontroll av Tidsscheman  

• Upprättande av provningsprotokoll för samordnad avprovning 

systemintegration. 

• Systemintegration mellan SI-SÖE. 

• Ledning av samordnad avprovning systemintegration. 

 
• Montage av styrventiler och givare i rörledningar och tryckkärl samt för 

frysvakt. 

• Leverans och montage av shuntgrupper med styrventil (exkl ställdon). 

Leverans och montage av pumpar med motorer. 

• Montage av dykrör och likande som levereras av SÖE 

 
• Leverans och montage av komplett luftbehandlingsaggregat. Leverans och 

montage av mätdysa i aggregat. 

• Leverans av motorhyllor och länkarmar för spjälldon alt spjällaxel förberett 

för montage av ställdon. 

• Brandspjäll, brandgasspjäll etc inkl ställdon med gränslägeskontakter. 



• Enhetsaggregat ska levereras med modbus eller BACnet protokoll 

 
• Huvudledning till apparatskåp samt inkoppling. 

• Kraftmatning och startutrustning till brandgasfläktar och liknande. 

 
• Tillhandahållande av befintlig dokumentation som berörs av denna byggnad 

alt ombyggnad. 

• Datauttag för anslutning av IP. 

• Tillhandahålla IP adresser. 


