Full Koll
på mätdatan
överallt

Mäter
Loggar
Larmar
Övervakar
Dokumenterar
Larmar
Styr
Dokumenterar
Dokumenterar

Fjärrövervakning av mätvärden
med larm via E-post och SMS –
direkt i telefonen

Celsicom - referenskunder

Daniel Andersson på Assemblin:

”

Med ett enda portabelt system som Celsicom kan vi enkelt
lösa flera olika uppgifter, vilket sparar både tid och pengar.

”

Freddie Nilsson på Gunnar Karlsen Sverige AB:
Det är ett smidigt mätsystem som avsevärt kortar ner våra
injusteringstider. Det innebär också att vi inte behöver störa kundens
verksamhet i onödan.

”

”

Ulf Alexandersson, energitekniker i Landskrona Stad:
Med ett fjärrövervakningssystem som CelsiClimate kan vi
arbeta effektivt och spara energi.

”
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Celsicom - systemet

Se demo på www.celsiview.se

Alla insamlade mätdata skickas krypterat till
molntjänsten CelsiView

°celsiview
Molntjänst

°celsicom connect
Basstation

Radiogivare
för temperatur
och/eller fukt
med 700 m
räckvidd

Kabelgivare för
temperatur och/eller
fukt

Med Celsicom-systemet kan du mäta bl.a.
temperatur, fukt, CO2, radon, energi–
förbrukning, tryck & flöde. Det finns även
larmingång och styrmöjlighet (av/på).

Genom att logga in på molntjänsten med din mobil, surfplatta
eller dator kan du följa alla mätdata var du än befinner dig.

Celsicom-konceptet
Om du vill sköta övervakning av mätvärden på distans är
Celsicom ett högklassigt alternativ med stora möjligheter.
Med det här systemet har du koll på dina mätdata, var du än
befinner dig!

Installationen är alltså mycket enkel. När givarna har
anslutits och basstationen startats skickas mätvärdena
automatiskt till säkra servrar där de lagras i upp till 24
månader*.

Så här fungerar det:
Till basstationen ansluts de trådlösa eller trådbundna givare
som önskas. Ett mycket intressant alternativ är Celsicoms
nya radiogivarserie som har en räckvidd på hela 700 meter
(fri sikt). De finns i versioner med och utan extern givare för
temperatur och fukt.

Via en smartphone, surfplatta eller dator kan du sedan följa
alla mätdata direkt i webbläsaren, med hjälp av
molntjänsten Celsiview.

Läs om respektive givare på sidan 8, för att avgöra vilka
kombinationer som passar din applikation.
När basstationen Celsicom Connect ansluts kopplar den
automatiskt upp sig till våra servrar, antingen genom ditt
vanliga fasta nätverk eller via mobilnätet.

Det går också att ställa in larmgränser, skriva ut diagram,
styra utrustning (av/på) och mycket mer. Larm kan skickas
ut via e-post och/eller SMS*.
Celsicom-systemets stora flexibilitet gör att det kan
användas i många olika branscher och sammanhang, t.ex.
för temperaturövervakning med historikdiagram av olika
lokaler och värmesystem, kylskåp, kyl- och frysrum,
produktionslokaler, lägenheter och mycket mer.

*Beror på vilken molntjänst som valts.
För snabbinfo - www.nordtec.se eller ring 031-704 10 70
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Celsicom – Basstationen
Unika funktioner med basstationen

Unikt
flexibel!

• Enkel och snabb installation
• USB-modem för mobilt bredband kan anslutas om
vanlig bredbandsuppkoppling saknas där
basstationen behöver placeras.
• Automatisk omstartsfunktion om USB-modemet
hänger sig och mobildatasignalen upphör.
• Avancerade självövervakningsfunktioner
(watchdog) ger stabil och säker drift.
• Automatisk uppdateringskontroll.
• Både trådbundna och trådlösa givare kan anslutas.
• Snabba larm till användaren via SMS och e-post.
• Grafisk historik (diagram) av alla givardata 6–24
månader tillbaka i tiden, beroende på molntjänst.
• Kan anslutas till 12-volts biluttag för övervakning i
t.ex. kyltransporter
• Utvecklad och tillverkas i Sverige

Celsicom Connect - Basstationen
Basstationen Celsicom Connect är hjärnan i systemet. Den ansluts till ett vanligt nätverk/router via en nätverkskabel. Saknas
nätverk ansluter du bara det certifierade USB-modemet för mobilt bredband i den ena USB-porten på enheten.
Anslut den givartyp som passar just ditt behov. Det finns trådlösa och trådbundna givare för temperatur och luftfuktighet.
Genom att använda olika adaptrar kan du även mäta CO2, radon, energiförbrukning, tryck och flöde. Det finns dessutom
larmingång och möjlighet att styra externa utrustningar (av/på).
Systemet är ytterst tillförlitligt och enkelt i sin hantering. Givare kan kopplas bort och kopplas in utan att några nya inställningar
behöver göras. Det bara fungerar.

Anslutning
Celsicom Connect är väldigt enkel att installera, och kräver inga
särskilda förkunskaper. På bara några minuter är du igång!
Lika enkelt är det att sedan läsa av givarna i t.ex. din telefon.
Bara logga in via hemsidan celsiview.se. Inga appar behöver
laddas ner.
All bevakning sköts och ställs in med en vanlig webbläsare i din
telefon eller PC.
Eftersom inga appar behövs, behöver du inte helller ha koll på
uppdateringar av appar, allt är alltid uppdaterat!
Celsicom Connect meddelar dig dessutom så fort ny
programvara finns tillgänglig.
Signaler från trådlösa givare tas emot via antennen på motsatt
sida av anslutningspanelen.
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Celsicom – Celsiview
Molntjänsten Celsiview
Till höger ser du hur den mobilanpassade startsidan ser ut i
en smartphone (iPhone). Givetvis fungerar det lika bra med
en Androidbaserad telefon.
På varje rad syns namnet på den plats som du vill övervaka,
med aktuellt värde. Skulle något förinställt gränsvärde
passeras, blir just den raden markerad i rött. Det syns direkt
om något är fel. Längre ner på denna sida kan du läsa om
hur larmen fungerar.
Genom att klicka på varje rad direkt i mobilen kan du ställa in
alla dina gränsvärden och även se hur stark signalen är från
de trådlösa givarna.
Det finns även historik i form av diagram som kan nås genom
ett klick på den rad du vill veta mer om.
Fördelen med en mobilanpassad webbsida gentemot en app
är bl.a. att du slipper att ständigt uppdatera appen. Med
Celsiview får du automatiskt aktuell och uppdaterad
information på varje sida.
Testa gärna direkt hur Celsicom-systemet fungerar i din
mobil eller i din dator. Vårt demokonto visar dig alla våra
funktioner. Logga in via direktlänken celsiview.se och klicka
på knappen ”Demo”.

Enkel att
använda!
Grafisk historik
I Celsiview kan du ta fram diagram över
temperatur- eller luftfuktighetshistoriken för
önskad period. Det går att välja grafik från
1 upp till 8 mätvärden, beroende på
molntjänst.
Diagrammet kan snabbt anpassas för att visa
detaljerna för just den period du väljer och kan
enkelt skrivas ut eller mejlas.
Historiken kan även fås i olika format som
PDF, JPG och CSV. En röd punkt i
diagrammet markerar att ett gränsvärde har
överskridits eller att kontakten har tappats
med en givare.
Diagrammet till höger visar kurvor över
temperatur, fukt och energiförbrukning från
4 trådlösa radiogivare placerade i olika miljöer.

För snabbinfo - www.nordtec.se eller ring 031-704 10 70
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Celsicom - celsiview

Larm
Bilden till höger visar huvudsidan med dess anslutna och
namngivna givare med respektive mätvärde. Den rödmarkerade
raden indikerar att ett gränsvärde har överskridits.
Bilden nedan visar sedan hur det ser ut när man klickat på raden
"Frysrum 1 temp" och kommer till detaljsidan för just denna givare.
Längst ner till höger visas det mejl som skickats till användaren
med all nödvändig information om tidpunkt för larm etc.

Full
koll!

I molntjänsterna Premium och Professional kan alla kopplade
givare oavsett typ ställas in med valfritt gränsvärde för larm. Det
går att ställa in både ett övre eller ett undre gränsvärde, allt efter
behov. Behövs inget gränsvärde anges helt enkelt inget. Larm
utlöses när gränsväden över- eller underskrids. Om batteriet i den
trådlösa sensorn är tomt eller om signalen från sensorn tappas av
någon anledning skickas ett larm ut i samtliga molntjänster.
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Celsicom - Givare och adaptrar

Nya
givare

Trådlösa och trådbundna givare för fukt och temperatur
Celsicom-programmet innehåller ett brett utbud av olika
givartyper.

De trådbundna givarna i 200-serien för fukt och
temperatur ansluts direkt till basstationen.

En nyhet är de avancerade radiogivarna i 500-serien där
upp till 100 stycken kan anslutas med en räckvidd på hela
700 meter (fri sikt). De finns i versioner med och utan
extern givare för temperatur och fukt.

Genom ett buss-system (1-wire-kabel) kan upp till 50
givare anslutas via förgreningar.

I vår 300-serie finns radiogivare med en räckvidd på
200 meter (fri sikt) för fukt och temperatur i varianter
med och utan display, med intern eller extern sensor,
med standardsensor för fukt eller med den högprecisa
Sensirion-sensorn.

Typiska applikationer för renodlade temperaturgivare är
mätningar med hög noggrannhet inom kylrum- och
frysrumsövervakning eller andra utrymmen där stor
noggrannhet krävs.
De kombinerade fukt- och temperaturgivarna används
bl.a. vid mätningar i samband med sanering av
fuktskador.

Mät mer med hjälp av adaptrar
Med hjälp av adaptrar kan Celsicom-systemet mäta allt
från energiförbrukning, radon och CO2 till tryck och
flöde.
Analogadaptern kan användas för att ansluta externa
givare som levererar en analog utsignal, exempelvis
CO2-, radon- och tryckgivare.
2-kanals TE-adapter för anslutning av två
termoelement–givare av typ K.
Pulsadaptern kan bl.a. anslutas till S0-utgången på
el- eller vattenmätare för att mäta förbrukning.
In- och utgångsadaptern kan användas för externa
larmutgångar eller för att styra olika externa utrustningar
(av/på).

För snabbinfo - www.nordtec.se eller ring 031-704 10 70
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Celsicom - Givare

Trådbundna givare 200-serien

Radiogivare 300-serien

Radiogivare 500-serien

Givare

Beskrivning

Mätområde

Intern givare • Auto-kanal
Upp till 5 års batteritid*
Upp till 100 givare kan anslutas
700 meter räckvidd (fri sikt)

-30°C … +60°C

± 0,5°C

7090 5000

T500: Trådlös
temperaturgivare

Interna givare • Auto-kanal
Upp till 5 års batteritid*
Upp till 100 givare kan anslutas
700 meter räckvidd (fri sikt)

-30°C … +60°C
0 … 100% RH

± 0,5°C
(0...60°C)
±3% RH
(20...80%RH)

7060 5000

TH500: Trådlös
temperatur/fuktgivare

Extern givare • Auto-kanal
Upp till 5 års batteritid*
Upp till 100 givare kan anslutas
700 meter räckvidd (fri sikt)
2 kabellängder

-30°C … +90°C

± 0,5°C

T501: Trådlös
temperatur–
givare

7090 5012
(2 m kabel)
7090 5016
(6 m kabel)

TH501: Trådlös
temperatur–
givare

Extern givare • Auto-kanal
Upp till 5 års batteritid*
Upp till 100 givare kan anslutas
700 meter räckvidd (fri sikt)
2 kabellängder

-30°C … +70°C
0 ... 100 %RH

± 0,5°C
(0...60°C)
±3% RH
(20...80%RH)

7060 5011
(0,4 m kabel)
7060 5012
(2 m kabel)

TC502T: Trådlös
givare för
termoelement

För externa termoelement typ T
Auto-kanal
5-10 års batteritid*
Upp till 100 givare kan anslutas
700 meter räckvidd (fri sikt)

-200 ... +400 °C

± 0,5°C***

7090 5026

Trådlös
temperatur/fuktgivare

Interna givare • 16 kanaler
Upp till 1 års batteritid
200 meter räckvidd (fri sikt)
Noggrann Sensirion-sensor

-25°C … +60°C
0 ... 100 %RH

± 0,5 °C
(-20 … +50C°)
±3% RH

7060 2016

Trådlös
temperatur/fuktgivare

Interna givare • 8 kanaler
Upp till 1 års batteritid
200 meter räckvidd (fri sikt)

-25°C … +60°C
10 ... 90 %RH

± 1°C
±5% RH

7060 3008

Trådlös
temperaturgivare

Extern givare, 0,9 m kabel
8 kanaler
Upp till 1 års batteritid
200 meter räckvidd (fri sikt)

-25°C … +60°C

± 1°C

Upp till 50 givare på samma
buss-kabel

-30°C … +90°C

±0,5°C

Temperatur–
givare

Noggrannhet

3 kabellängder

Artikelnr.

7090 3108

7090 2011
(1 m kabel)
7090 2012
(2 m kabel)
7090 2013
(3 m kabel)

Temperatur–
/fuktgivare

2 m kabellängd
Upp till 50 givare på samma
buss-kabel • CelsiCal**

-30°C … +70°C
0 ... 100 %RH

± 0,4°C
±3% RH

7060 2116

* Varierar beroende på sändningsintervall och uteffekt. ** Individuell kalibrering av varje givare med CelsiCal-konceptet.
*** Mätosäkerhet instrument, utan givare.
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Celsicom - tillbehör
Artikelnr.

Tillbehör
Celsicom skärmad nätverkskabel 2m, svart

7010 0002

Celsicom AC-adapter 5V/1A Micro-USB med 1,8 m kabel

7010 0051

Celsicom - Väggfäste CC202

7010 0200

Celsicom Basstation, 2 USB, 1-wire.

7010 0202

Celsicom USB-modem

7020 0002

Celsicom batterier, alkaliska, , AAA, 2-pack

7050 0002

Celsicom 1-wire kabel RJ11 hane-hane 0,3m standard

7090 0001

Celsicom 1-wire kabel RJ11 hane-hane 2m standard

7090 0002

Celsicom 1-wire kabel RJ11 hane-hane 5m standard

7090 0005

Celsicom 1-wire kabel RJ11 hane-hane 10m standard

7090 0010

Celsicom 1-wire kabel RJ11 hane-hane 20m standard

7090 0020

Celsicom 1-wire kabel RJ11 hane-hane 30m standard

7090 0030

Celsicom 1-wire kabel RJ11 hane-hane 40m standard

7090 0040

Celsicom 1-wire kabel RJ11 hane-hane 50m standard

7090 0050

Celsicom 1-wire förgrening 1 till 2

7090 0012

Celsicom 1-wire förgrening 1 till 5

7090 0015

Celsicom 1-wire skarvkontakt dubbelhona

7090 1002

Celsicom extern antenn

7040 0100

Monteringssats för givare

7040 0001

Serviceväska

0516 6052

Serviceväska – robust, vatten- och dammtät

7016 6000

Adaptrar

Beskrivning

Artikelnr.

Analogadapter

Analogadapter 0-5V, 0-10V, 1-10V, 0-20mA, 4-20mA
För anslutning av alla externa givare som levererar en analog utsignal,
t.ex. CO2-, radon- eller tryckgivare.

7030 0201

Termoelementadapter typ K

Tvåkanals termoelementadapter typ K.
Adapter för mätning med termoelementgivare typ K.

7030 0202

Universell
ingångs- och
utgångsadapter

Ingången kan bl.a. användas för att känna av summalarm från en
extern larmutgång eller annan krets som öppnas eller sluts vid larm.
Utgången används för att styra utrustning av/på, t.ex. eluttag eller relä.

7030 0102

Tvåkanals
pulsräknare

Adaptern används för anslutning till S0-utgång på t.ex. elmätare eller
vattenmätare för att mäta energi- eller vattenförbrukning.

7030 0301

För snabbinfo - www.nordtec.se eller ring 031-704 10 70
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Celsicom - Molntjänster
Funktion

Celsicom Molntjänster

Basic

Premium

Professional

Business1

Multi-roaming inom Sverige (ﬂer val av operatör i mobilnät vid mobil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loggingsintervall i diagram (min)

30

30

10

10

Historik, antal valfria storheter per diagram

1

2

3

3

Max antal mätpunkter

Automatisk uppdateringskontroll

Fria mjukvaru- och molntjänstuppdateringar
Fri telefon- och e-postsupport
Säker datalagring i Sverige
Webbgränssnitt

Mobilanpassad webbsida

Larm, sensorbortfall vid svag signal, e-post
Larm, låg batterispänning i sensor, e-post
Mätvärden för ånghalt och daggpunkt
Larm, gränsvärden, e-post
Larm, gränsvärden, SMS
Min/max snabböversikt
Larmfördröjning5

Diﬀerensberäkning via termoelement-adapter

Ingångs- och utgångshantering via I/O-adapter
Händelsestyrd utgång via I/O-adapter2
Justeringsmöjlighet per mätpunkt

Kostnadsfritt API-konto för dataintegration med kundsystem3
Lagringstid av mätdata på molnserver (mån)

Historik, antal valfria mätpunkter per diagram
Antal fria larm/år (e-mail)
Antal fria larm/år (SMS)4

Antal larmnummer (för larm via SMS)

10

6

1

Obegränsat

-

25

12
4

50

24
8

25

24
8

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

2

5

5

120

240

60

Antal e-mailadresser (för larm via e-mail)

1

2

5

5

Antal inloggningskonton

2

5

10

10

Antal kopplingsbara basenheter per konto
Pris/år

Tillägg/år vid mobil uppkoppling (M2M)7

1

3

995 kr

995 kr

1 995 kr
995 kr

5

2 995 kr
995 kr

1

1 995 kr
Ingår

1/ Minimum 2 tjänster på samma organisationsnummer/företag
2/ Under utveckling
3/ Engångskostnader för integrationsanpassning kan tillkomma
4/ SMS överstigande den fria mängden debiteras med 0,80kr/st
5/ Gäller endast larm om förlorad signal från givare i tjänst "Basic"
6/ Finns som tillägg till mobiluppkopplade molntjänster där det ej ingår som standard. Pris 495:-/år.
7/ Engångskostnad för USB-modem tillkommer
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Celsicom - Applikationer
CelsiClimate – Mätset för värmeinjustering
CelsiClimate är ett mätset med fokus på att enkelt och effektivt
fjärrövervaka rumstemperaturer vid injustering av värmesystem.
Med CelsiClimate minimeras alla störningsmoment för
hyresgästerna.
CelsiClimate-mätväskan innehåller en standarduppsättning för
temperaturövervakning vid injustering av värmesystem:
•
•
•
•
•

Celsicom basstation
Celsicom 3G-modem
Celsicom-givare för luftemperatur (3 st)
Celsicom-givare för utetemperatur (1 st)
Väska

Artikelnr. 0170 9000

CelsiDry Wireless – Mätset för avfuktning
CelsiDry Wireless ger dig full koll genom hela avfuktningsprocessen.
Mätväskan innehåller alla nödvändiga delar för att genomföra en
trådlös fjärrövervakning av en avfuktningsprocess.
• Celsicom basstation
• Celsicom 3G-modem (M2M)
• Celsicom trådlösa givare i 500-serien för fukt och temperatur (2 st.)
• Kalibrering inkl. justering för trådlösa givare med extern fukt-/
temperatursensor
• Filtertejp
• Robust serviceväska
• Nätaggregat

Artikelnr. 0170 6055

CelsiDry – Avfuktningsmätset komplett. Samma mätset som ovan kompletterat
med allt som behövs för att genomföra mätningar enligt alla gällande kvalitetsregler.

Artikelnr. 0170 6051

CelsiVent – Mätset för referensdonsmätning
Tryckmätningskonceptet CelsiVent ger dig möjlighet att justera
in en ventilationsanläggning helt på egen hand. Anslut bara
mätväskan till referensdonet och ett eluttag och du är redo att
börja mäta.
Mätväskan innehåller alla nödvändiga delar för fjärrövervakning
av referensdon monterat och klart för användning:
• Celsicom basstation
• Celsicom 3G-modem (M2M)
• Celsicom analogadapter
• Celsicom nätadapter
• Testos högnoggranna trycktransmitter
• Silikonslangar

För snabbinfo - www.nordtec.se eller ring 031-704 10 70

Artikelnr. 0170 4000
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Celsicom - mätset

Rekommenderade Celsicom-mätset
Vi har sammanställt ett antal mätset för att förenkla komma-igångprocessen. Två av mätseten är anpassade för vanligt nätverk och
två för nätverk och mobilt bredband. Mätseten kan sedan
kompletteras med ytterligare tillbehör. Celsicom-konceptet kan
naturligtvis även byggas upp helt efter egna önskemål.

Celsicom - Grundset Nät
Ett komplett startmätset för vanligt nätverk
att bygga vidare från.
Innehåller: Celsicom basstation, väggfäste, nätaggregat,
skärmad nätverkskabel

Artikelnummer

Celsicom - Grundset Mobil
Ett komplett startmätset för nätverk eller mobilt
bredband att bygga vidare från.
Innehåller Celsicom basstation, väggfäste, nätaggregat,
skärmad nätverkskabel samt certifierat USB-modem

Artikelnummer

Celsicom - Mätset 1 Nät
Ett komplett startmätset för nätverk inklusive radiogivare.
Innehåller: Celsicom basstation, väggfäste, nätaggregat,
skärmad nätverkskabel, 3 radiogivare för fukt och
temperatur med batterier

Celsicom - Mätset 1 Mobil
Ett komplett startmätset för nätverk eller mobilt
bredband inklusive radiogivare.
Innehåller: Celsicom basstation, väggfäste, nätaggregat,
skärmad nätverkskabel,certifierat USB-modem, 3
radiogivare för fukt och temperatur med batterier

0170 2020

0170 2021

Artikelnummer

0170 2022

Artikelnummer

0170 2023
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