Online-styrning och kontroll
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NU HÄNDER
DET NÅGOT
Man har talat om Internet of Things (IoT), eller sakernas internet
som det också kallas på svenska, i många år och nu är det dags att
utnyttja den värld av möjligheter som uppstår när miljarder enheter
kopplas till internet.

INTERNET ÄR INTE VAD DET HAR VARIT
Internet håller på att förändra sig i sådan en grad som de flesta av
oss ännu inte helt kan förstå. I dag finns det långt fler maskiner än
människor på internet, och vi har bara sett början på maskinernas
invasion av nätet.
Det som vi tidigare mest pratade om, har nu blivit en realitet.
En helt ny värld öppnar sig!
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AIRMASTER ÄR
REDO FÖR INTERNET
OF THINGS

MANUELL MANÖVRERING
via kontrollpanel

DIGITAL BMS
KNX®, BACnet™/IP, BACnet™MS/TP,
LON®, MODBUS® RTU RS485

AIRMASTER AIRLINQ® ONLINE
Online-styrning och -manövrering
via molnbaserad webbportal
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Internet Of Things (IoT) är inte längre
framtidsprat; det är reella lösningar
som används både inom den privata
och den offentliga sektorn.

AIRMASTER AIRLINQ® ONLINE
Hos Airmaster följer vi med utvecklingen.
Digital BMS är använt och välkänt hos de
flesta, så nu tar vi nästa steg.
Airlinq Online är en professionell webbportal för Ethernet-anslutna Airmasterventilationsaggregat. Portalen är en
molnbaserad tjänst där servrarna som
hanterar kommunikation med aggregaten

VAD ÄR INTERNET OF THINGS?

ligger i "molnet".

Internet of Things (IoT) är en beteckning för hur

Airlinq Online är designat till att styra,

internet utvidgas när ett växande antal enheter

övervaka och administrera ventilations-

kopplas upp mot internet. Ett helt nytt internet där

lösningar för en eller flera installationer.

maskiner kommunicerar med varandra, utbyter data
och möjliggör en hittills aldrig skådad grad av

ÖPPENHET

intelligens och automatik.

Vi hos Airmaster står för öppenhet och

Både aktörer inom den privata och offentliga sektorn

samarbete. En viktig aspekt i framtidens

kan nu på allvar börja utnyttja IoT för att skapa nya

IoT-system blir kommunikation mellan

affärsmöjligheter, effektiva arbetsprocesser och

systemen. Därför ställer vi också en webb-

kunskaper via data.

tjänst (API) till förfogande som systemintegratörer kan använda för en integration

Frågan är inte OM IoT kommer att påverka oss.
Frågan är NÄR.

med andra BMS-system.

SÄKERHET
Även om vi vill ha öppenhet sätter
Airmaster också säkerheten i högsätet.
Därför är all kommunikation ordentligt
krypterad. Det gäller både kommunikationen
mellan användarna och servrarna och
kommunikationen mellan ventilationsaggregaten och servrarna.
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NÅ NYA HÖJDER MED
AIRMASTER AIRLINQ® ONLINE
Med Airlinq Online växer träden nästan
in i himlen.

FRI SOM FÅGELN

KOMPLETT ÖVERBLICK

Airlinq Online kan nås från vilken plats som helst via

Airlinq Online täcker ditt behov för central administration

en webbläsare. Det är en stark lösning som både

och bevarar samtidigt fördelarna med decentral

sparar pengar och ger en maximal pålitlighet för

ventilation.

installationerna.

Som kommun, bostadsförening, fastighetsförvaltare,

Med några få klick kan du styra samtliga ventilations-

vaktmästare och slutanvändare får du snabbt över-

lösningar centralt.

blick över alla dina ventilationslösningar.

När du har loggat in på Airlinq Online har du åtkomst





till ALLA dina aggregat – oavsett var i världen du
befinner dig.

Online-styrning
Online-manövrering
Online-driftövervakning

7

KOMPLETT ÖVERBLICK
PÅ ALLA NIVÅER
Du behöver inte tänka på den bakomliggande tekniken
- du behöver bara logga in, sen är du igång.

ADMINISTRATÖR

VAKTMÄSTARE

Som administratör i kommunen eller en

Du kanske har en eller flera servicemedarbetare/

fastighetsförvaltning kan du övervaka drift-

vaktmästare anställda som också ska ha åtkomst

statusen på alla ventilationsaggregat.

till Airlinq Online, men som inte behöver samma

Detta gäller för alla byggnader som kommunen

rättigheter som du.

eller fasighetsförvaltningen har tillgång till/

Som driftsledare kan du upprätta och tilldela

äger. Du får en snabb och säker överblick över

rättigheter i den utsträckning som du önskar.

alla aggregat och deras drift. Därmed kan du

Du kan alltid tilldela upp till samma rättighets-

hela tiden kontrollera att allt fungerar som det

nivå som du själv har.

ADMINISTRATÖR

DRIFTSLEDARE/
VAKTMÄSTARE

ska och att det inte i onödan slösas energi
och pengar på driften.

SLUTANVÄNDARE
Som slutanvändare får du uteslutande åtkomst

DRIFTSLEDARE

till det ventilationsaggregat eller de ventilations-

Som driftsledare kan du t.ex. se och ändra

aggregat som är i den lokal eller den lägenhet

driftstatus, luftmängd, tillufts-temperatur,

som du befinner dig i. Du har möjlighet att se

larm och CO2-nivå samt hämta en datalogg.

om aggregaten är i gång och kan bl.a. justera
luftmängden m.m.
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SLUTANVÄNDARE

Airlinq® Online

KOMMUN

FASTIGHETSFÖRVALTNING

BOSTADSFÖRENING

INSTITUTION

BYGGNAD

AVDELNING

FLYGEL A

FLYGEL B

VÅN. 1

VÅN. 2

BLOCK A

BLOCK B

LOK. 4

LOK. 10

LOK. 9

LOK. 16

LGH 8

LGH 25

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT
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AIRMASTER KAN
ALLTID HJÄLPA
Oavsett vem du är och vilken rättighetsnivå du har,
kan du alltid få support från Airmaster.
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FULL SUPPORT FRÅN AIRMASTER
När vi från Airmaster loggar in på Airlinq
Online kan vi ge fjärrsupport på alla dina
ventilationsaggregat.
Vi har åtkomst till alla funktioner och driftparametrar och har därför en total överblick
för att kunna hjälpa er direkt.
Det enda som behövs är att ventilationsaggregatet/ventilationsaggregaten är
uppkopplade till internet via en kabelanslutning eller en trådlös anslutning.

SERVICEPARTNER
Airmaster och du som kund kan samarbeta
med en eller flera service-entreprenörer.
Om du inte själv vill stå för användningen
av Airlinq Online kan du välja att lägga ut
denna uppgift hos entreprenad.
Din servicepartner får då, liksom du själv
skulle få, åtkomst till Airlinq Online.
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ÖVERBLICK & TRYGGHET
I VARDAGEN
Med Airlinq Online kan du övervaka, ställa in och planera i en
och samma handling.

Airlinq® Online
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ÖVERSKÅDLIGT ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Det är du som ska sitta med lösningen framför dig!
Därför har uppbyggnaden och utformningen av
användargränssnitt också varit i fokus.
Oavsett om du använder din dator, surfplatta eller
smartphone, får du en överskådlig överblick över alla
dina aggregat och deras driftstatus.

13

VEM, VAD
OCH NÄR?
Endast de parametrar som den enskilda användaren behöver är synliga, vilket därmed
ger en bättre överblick. Med Airlinq Online kan du också se vem som har ändrat vad
och när.
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Användargränssnittet är enkelt och överskådligt. Det ger en snabb
överblick och möjlighet för övervakning av sensorer, energimätare,
luftflöden, temperaturer m.m.

Till exempel kan du:
• Starta/stoppa alla aggregat på en gång
• Ställa in nattkylning på alla aggregat på en gång
• Sätta alla aggregat i "semesterläge" på en gång

När du loggar in på Airlinq Online kommer du alltid först att se en
administrationssida. Administrationssidan ger dig en komplett
överblick över alla dina ventilationsaggregat.

ANVÄNDARDEFINIERAD INDELNING
Tillsammans med oss fastställs vem som ska ha
åtkomst till vad.

Så här ser ett typisk
användargränssnitt ut
för en slutanvändare.

Användargränssnittet är uppbyggt på ett sådant
sätt att åtkomsten begränsas i en fallande
hierarkisk ordning.
Användare får åtkomst till en bestämd grupp
och dess undergrupper med en bestämd rättighetsroll. Man startar alltid på den nivå som man är
inloggad med. För varje undergrupp som väljs
avgränsas listan med aggregat.
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TID ÄR PENGAR
Med Airlinq Online kan du proaktivt
uppnå reella besparingar

ÖKAD EFFEKTIVITET
Vare sig du är tekniskt ansvarig, byggnadsansvarig
eller vaktmästare kan du optimera drift och
prestanda för många olika platser.
Med Airlinq Online spiller du inte din tid med att
köra ut och kontrollera aggregat som egentligen

UNDERHÅLLSFÖRDELAR

inte har något fel. Du kan koncentrera dig om

Med Airlinq Online kan du med hjälp av auto-

de konkreta meddelandena som ges på webb-

matiserade larm se vad du ska koncentrera dig

portalen. Allt detta sparar tid och onödiga rese-

om.

kostnader.
Systemet analyserar sina egna data och kan
varna om filterbyte och fel-meddelanden via
e-post.
Vid online-filterlarm kan man automatisk
få tillskickat nya filter som passar till just dina
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ventilationsaggregat.

GRAFISK RAPPORTERING
Med Airlinq Online kan du själv utforma och kombinera olika diagram med driftdata. Du kan kombinera data för flera
aggregat i ett diagram för att göra en jämförelse. Data kan sparas och exporteras till en Excel-fil så att du kan arbeta
vidare med dem. Dessutom kan du även göra en PDF för extern användning.

INFORMATION ÄR OCKSÅ EN PRODUKT
Med Airlinq Online har vi tillsammans så många
möjligheter, tack vare att vi kan samla in så mycket
data och kunskaper om driften för våra ventilationsaggregat. Dessa kunskaper ger både dig och oss
som producent ett informationsvärde.
Airlinq Online är inte bara en produkt, utan också
en lösning som ger dig ett bra inomhus-klimat och
en trygghet i vardagen.
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LOGGA IN
– SEN ÄR DU IGÅNG
Airmasters decentrala ventilationsaggregat kan nu beställas med
Ethernet modul med två olika uppkopplingsmöjligheter.

UPPKOPPLING VIA ETHERNET

DATAANALYS

Nu kan du få tillgång till Airlinq Online på två olika sätt:

Airmaster erbjuder analys av driftdata för eventuella

1. Med en Ethernet modul i varje enskilt aggregat.

ändringar för en så energioptimal och effektiv ventilation

2. Med en Ethernet modul i kombination med

som möjligt. Om du vill ha en djupare driftanalys kan en

Airmasters Airlinq BMS system som kan hantera upp

sådan beställas direkt hos Airmaster.

till 20 ventilationsaggregat. Med denna kombinations-

Analysen faktureras på timbasis.

lösning är det endast behov för en ethernet uppkoppling
per 20 aggregat.

EFTERINSTALLATION
För alla ventilationsaggregat som har en Airlinq-styrning

VI KAN HJÄLPA TILL MED START

kan en Ethernetmodul efterinstalleras.

När dina anläggningar ska startas kan vi göra det åt dig

Om du alltså redan har en ventilationsaggregat och

via fjärrsupport. Vid start av den första ventilations-

gärna vill få tillgång till Airlinq Online, kan du naturligtvis

aggregat får du samtidigt en instruktion i användningen

också få det.

av Airlinq Online.
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Har du råd
att säga nej till ett bra
erbjudande?
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Airlinq Online uppfyller kraven i EU's regler för dataskyddsförordningen och vi ger dig gärna råd om hur du säkrar att även
du följer reglerna.
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SÄKER
KOMMUNIKATION
Genom att övervaka all inkommande och utgående datakommunikation skyddar
din brandvägg både dig och dina data mot angrepp utifrån.
KOMMUNIKATION I UTGÅENDE RIKTNING

Hos Airmaster prioriterar vi säkerhet och bra service.

Kommunikationen mellan ventilationsaggregaten och

Därför samarbetar vi med en av branschens bästa

Airlinq Online-servrarna startar alltid i utgående riktning.

leverantörer av värdtjänster för Airlinq Online-servrarna.

De flesta brandväggskonfigurationerna tillåter

Vår partner, Microsoft Gold Hosting Certified Partner,

kommunikation med en extern enhet när kommunikationen

är certifierad medlem av branschföreningen BFIH.

startas av en enhet (här: Ethernetmodul i ventilationsaggregaten) på insidan av nätverket (utgående riktning).

SÄKER ÅTKOMST / INLOGGNING
Det används kryptering mellan den dator, surfplatta eller
smartphone som du använder och Airlinq Online-portalen.
Mellan Airlinq Online-servrarna och de enskilda Airmasterventilationsaggregaten används också kryptering.
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UPPKOPPLING VIA NÄTVERKSKABEL
Uppkoppling till Airlinq Online med standard nätverkskabel (min Cat 5e) till varje enskilt av Airmasters
ventilationsaggregat. Kräver ett nätverksuttag med internetuppkoppling till varje ventilationsaggregat
eller som alternativ kan en switch användas.

TEKNIKER/
KONSULT

Airmaster
Airlinq® Online

INTERNET



NÄTVERKSUPPKOPPLING
SLUTANVÄNDARE

WIFI

AIRMASTERAGGREGAT
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AIRMASTERAGGREGAT

AIRMASTERAGGREGAT

AIRMASTERAGGREGAT
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VAKTMÄSTARE

BRANDVÄGG

AIRMASTERAGGREGAT

 Ventilationsaggregatet (Ethernet-modulen) skickar med jämna mellanrum ett ”statustillstånd" genom brandväggen
ut på internet och vidare till servrarna (gatewayen) – denna utgående kommunikation är samtidigt också en förfrågan
till servrarna om det finna nya ändringar.

UPPKOPPLING I KOMBINATION MED AIRLINQ BMS
Uppkoppling till Airlinq BMS med en standard nätverkskabel (min Cat 5e) till ett Airmaster aggregat som ingår i ett Airlinq
BMS system. Via RS 485 bussförbindelsen till Airlinq BMS systemet kan så aggregatet kommunicera med Airlinq Online.
Denna lösning kräver endast ett nätverksuttag till ett av aggregaten i Airlinq BMS systemet.
Alternativt till fast anslutning till internet kan GSM användas för att styra upp till 20 aggregat via Airlinq Online.

TEKNIKER/
KONSULT

Airmaster
Airlinq® Online

INTERNET


AIRLINQ BMS (RS485)



NÄTVERKSUPPKOPPLING
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VAKTMÄSTARE

SLUTANVÄNDARE

WIFI

AIRMASTERAGGREGAT

AIRMASTERAGGREGAT

GSM

AIRMASTERAGGREGAT

AIRMASTERAGGREGAT

BRANDVÄGG

AIRMASTERAGGREGAT

 Servrarna loggar denna status, och om ändringar ska utföras i driftinställningarna skickar servrarna ett svar till
aggregatet (Ethernet-modulen).
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Airmaster AB
info@airmaster.se

S-117 43 Stockholm
www.airmaster.se

Med förbehåll för fel och ändringar. Se www.airmaster.se för uppdaterad dokumentation samt försäljnings- och leveransvillkor. 08.2019.

Airmaster Airlinq® Online Login
Årstaängsvägen 21 C

Tel. (0)10-450 98 70

