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Bruksanvisning SuperVision® 2.0  

Avsedd användning 

SuperVision® 2.0 är ett system för fjärrövervakning och -styrning som utvecklats för att användas 

med de digitala avfuktarna och turbinerna i ES-serien, vilka är avsedda för yrkesmässig 

byggavfuktning och återställning efter vattenskada. 

SuperVision® 2.0 består av en nätport och upp till 6 trådlösa givarnoder, som var och en kan bära två 

givare för relativ luftfuktighet och temperatur samt en givare för fukthaltsekvivalens i trä (Wood 

Moisture Equivalent, WME). Nätporten samlar in all information från maskinerna och från givarna 

och skickar den till en internetserver, där användaren kan få åtkomst till den, göra erforderliga 

justeringar av maskinernas inställningar och starta respektive stoppa driften, vilket sparar både 

reskostnader och tid. 

 

Varken tillgång till internet eller några förberedelser krävs för att installera SuperVision® 2.0. 

Installerade system börjar automatiskt rapportera till servern.  När projektet är slutfört utarbetas en 

projektrapport med mätdata, vilka maskiner som använts och hur mycket energi som förbrukats, mer 

eller mindre genom en knapptryckning. 

 
 

• Hög kapacitet – upp till åtta maskiner och 
6 trådlösa givarnoder. 

• Lätt att installera – strömförsörjning och 

kommunikation till nätporten via samma 

ledning. Batteridrivna, trådlösa givarnoder. 

• MESH-teknik – för optimal täckning.  

• Robust – lokal buffring och överföring med 
kvittering förebygger dataförlust. 

• Energisparande – användaren kan stänga av 

samtliga maskiner så snart jobbet är slutfört.  
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Tillverkningsdirektiv 

SuperVision® 2.0 är CE-godkänd. 

Ansvarsbegränsning 

 

• Felaktig installation och/eller felaktig användning kan orsaka egendoms- och personskador. 

• Tillverkaren påtar sig inget ansvar för egendoms- eller personskador som uppkommer till 
följd av att dessa anvisningar inte följs, att maskinen används för andra ändamål än de 
avsedda eller underlåtenhet att observera dessa varningar. Sådana skador, personskador 
eller sådant ansvar täcks inte av produktgarantin. 

• Produktgarantin täcker inte förbrukningsdelar eller normal förslitning.  

• Köparen ansvarar för att kontrollera produkten vid leveransen och före användning för att 
säkerställa att den är i gott skick. Produktgarantin täcker inte skador som uppkommer till 
följd av att defekta produkter används.  

• Förändringar eller modifieringar av maskinen får inte utföras utan skriftligt medgivande  
Corroventa Avfuktning AB. 

• Produkten, tekniska data och/eller installations- och driftanvisningar kan ändras utan 
föregående meddelande.  

• Denna bruksanvisning innehåller information som skyddas av gällande 
immaterialrättslagstiftning. Ingen del av denna bruksanvisning får kopieras, lagras i 
informationssystem eller överlämnas till tredje part i någon form eller på något sätt utan 
skriftligt medgivande från Corroventa Avfuktning AB. 

 
 
 
 

Eventuella kommentarer angående innehållet i detta dokument skickas till:  

Corroventa Avfuktning AB  Tel +46 (0) 36-37 12 00 
Mekanikervägen 3  Fax +46 (0) 36-37 18 30 
564 35 Bankeryd  E-post mail@corroventa.se 
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Säkerhetsinformation 

Denna utrustning får användas av barn som fyllt åtta (8) år och av personer med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, förutsatt att 
de fått handledning eller information om hur utrustningen används på ett säkert sätt och förstår de 
risker som kan förekomma. 

Barn får inte tillåtas att leka med utrustningen. Rengöring och underhåll ska utföras av kvalificerad 
personal med lämplig utbildning.  

Elektriska installationer som utförs i samband med installationen av SuperVision® 2.0 ska utföras av 
behörig elektriker i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. 

Dessutom ska följande varningar och instruktioner läsas och följas: 

1. SuperVision® 2.0 är endast avsedd för inomhusbruk. 
2. Den maskin till vilken SuperVision® 2.0 är ansluten får inte startas innan SuperVision® 2.0-

nätporten anslutits.  
3. Använd inte SuperVision® 2.0 i närheten av medicinsk utrustning utan tillstånd. 
4. Pacemakers och andra medicinska implantat, liksom hörapparater, kan påverkas av 

störningar från SuperVision® 2.0, gateways eller trådlösa sensornoder som placeras nära. Om 
du är osäker, kontakta läkare eller tillverkaren av produkten. Personer med pacemaker 
rekommenderas att hålla produkten på avstånd från pacemakern när produkten är påslagen. 

5. Använd inte SuperVision® 2.0 i områden där dubbelriktad radiokommunikation är förbjuden 
eller begränsad. 
De trådlösa givarnoderna är batteridrivna och är aktiva även när nätporten inte har 
strömförsörjning. 

6. Använd inte SuperVision® 2.0 i områden med potentiellt explosiv atmosfär. 
7. Kom ihåg att störningar kan förekomma om utrustningen används nära TV- eller 

radioapparater, datorer eller bristfälligt skärmad utrustning. Följ alla eventuella särskilda 
föreskrifter och stäng alltid av produkten där användning är förbjuden, eller om du befarar 
att den kan orsaka störning eller fara. 

8. SuperVision® 2.0 arbetar med radiosignaler och mobiltelefonnät, vilket innebär att 
förbindelse inte kan garanteras vid alla tidpunkter och under alla förhållanden. Det är därför 
inte tillåtet att förlita sig på systemet för kritisk information, som nödstopp av anslutna 
maskiner.  

9. Vatten får inte komma i kontakt med utrustningens elektriska komponenter. Om detta skulle 
hända måste du kontrollera att utrustningen är torr innan den används igen. 

10. Reparation och underhåll av SuperVision® 2.0 får endast utföras av kvalificerad personal. 
11. SuperVision® 2.0 får inte användas med andra tillbehör än de som redovisas i denna handbok 

eller som godkänts av Corroventa Avfuktning AB. 
 
Kontakta leverantören för ytterligare råd om produktsäkerhet och produktens användning.  
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Leveranskontroll 

SuperVision® 2.0 levereras med följande artiklar:  

 

SuperVision® 2.0 transportväska 1 st. 

Nätport 1 st. 

Trådlösa givarnoder 2 st. 

Systemkabel, 0,5 meter 1 st. 

SuperVision® 2.0 RHT-givare 4 st. 
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Produktöversikt 

På de trådlösa givarnoder som medföljer SuperVision® 2.0 finns: 

A. Statusindikeringslampor för givarkommunikation och nätportskommunikation. 

Indikeringarnas innebörd beskrivs nedan. 

B. Två anslutningar för RHT-givare (givare för relativ luftfuktighet och temperatur).  

C. Fästpunkter på vardera sidan. 

D. 3,5 mm anslutning för WME-givare (givare för fukthaltsekvivalens i trä, Wood Moisture 

Equivalent). 

E. Tryckknapp. 

 

 

 

 

 

På SuperVision® 2.0-nätporten finns: 

F. Tryckknapp. 

G. Anslutning för anslutning till ES-familjens digitala maskiner via systemkabel. 

H. Fästpunkter, kompletterade med magnetfötter för montering på maskin eller annan 

magnetisk yta. 

I. Statusindikeringslampor för Datakommunikation och givarnodskommunikation. 

Indikeringarnas innebörd beskrivs på nästa sida. 

 

 

A 
B 

D 

E 
F 

G 

I 

C 

H 

Nätport 

Givarnoder 
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På framsidan av varje nätport och givarnod finns också en dekal med enhetens serienummer. 

Serienummer är det identitetsbegrepp som presenteras och används av SuperVision® 2.0-servern, 

som är tillgänglig via Internet. 

 
Innebörden av indikeringarna på nätport respektive trådlös givarnod anges på dekaler på baksidan av 

varje enhet.  

Nätporten har en indikeringslampa för kommunikation i mobiltelefonnätet (DATA COM), och en för 

kommunikation med de trådlösa givarnoderna (Node COM). Under normal drift, där allt fungerar 

som avsett, lyser indikeringslampan DATA COM normalt med fast, grönt sken, vilket ändras först när 

dataöverföringen är slutförd. Indikeringslampan Node COM lyser normalt grönt med intermittenta 

blinkningar, vars antal visar hur många givarnoder som är hopparade med nätporten. Nätporten kan 

ha upp till 6 noder på sin lista. Du kan radera listan genom att hålla knappen intryckt när enheten 

startas. 

Givarnodernas indikeringslampor är normalt inte tända, för att spara batteri. För att 

funktionskontrollera samtliga anslutna givare (upp till två RHT-givare och en WME-givare), trycker du 

på knappen och observerar indikeringslamporna. Om allting fungerar korrekt blir indikeringslampan 

Gateway COM grön för att visa att det mätdatameddelande som skickats till nätporten har kvitterats. 

Samtidigt blinkar givarindikeringslampan grön en gång för varje givare som är ansluten och fungerar. 

Om några givare inte fungerar korrekt, blinkar indikeringslampan röd för dessa givare. Felsök i så fall 

genom att ta bort och/eller byta ut givarna och försöka igen.  

 

  

Indikeringslampor för nätport.   Indikeringslampor för trådlösa givarnoder.  
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Installation 

 

SuperVision® 2.0-nätporten ansluts till en digital maskin i ES-serien med en systemkabel för både 

strömförsörjning och kommunikation. Om SuperVision® 2.0 ska övervaka och medge styrning av flera 

maskiner, måste dessa maskiner vara kopplade till varandra med systemkablar för att nätporten ska 

kunna kommunicera med dem alla. Upp till åtta maskiner kan kopplas samman och anslutas till 

samma SuperVision® 2.0-nätport. 

Oavsett om det finns en eller flera maskiner måste ett nätverk upprättas från menyn Network på den 

avsedda mastermaskinen när kablarna anslutits. Vilken ES-maskin som helst kan fungera som master, 

och om syftet är enbart att åstadkomma fjärrstyrning och fjärrövervakning av samtliga maskiner, 

spelar det ingen roll vilken maskin som väljs för uppgiften. Vilken maskin som är master är viktigt 

endast om maskinerna ska samverka lokalt. Om till exempel trycktorkningsfunktionen ska användas, 

måste turbinen vara master i nätverket.  

När maskinerna anslutits till nätverket startas och stoppas samtliga maskiner från nätverkets 

mastermaskin. Från manöverpanelen på mastermaskinen går det också att ändra inställningarna för 

samtliga andra maskiner, om så önskas. Alla inställningar för individuella maskiner är fortfarande 

tillgängliga på varje maskin. 

 

 

Borttagning av trådlösa noder från nätporten 

Om parning av en ny trådlös nod med nätporten inte fungerar, kan orsaken vara att nätporten redan 

har 6 noder associerade. För att rensa nätportens minne, stäng av strömförsörjningen till den maskin 

som strömförsörjer nätporten, håll nätportens knapp intryckt och starta om maskinen.  



 

 

© Corroventa Avfuktning AB 2022.08 9 (25) 
 

Följ anvisningarna nedan för att installera SuperVision® 2.0 

1. Anslut med systemkablar de maskiner som ska övervakas. Varje maskin har två 

systemanslutningar, så att de kan anslutas i serie. 

2. Anslut nätporten, helst till den maskin som ska vara master. 

3. På den maskin som ska vara master öppnar du menyn Network och trycker på knappen 

Create för att skapa ett nätverk. 

 

 

 

 

 

Om det finns flera maskiner anslutna ska du, när skapandeprocessen är slutförd, 

verifiera att alla de maskiner som är fysiskt anslutna finns i listan över slavmaskiner. 

Om SuperVision® 2.0-nätporten är den enda anslutna enheten, visas ett meddelande 

om att inga slavenheter hittades när skapandeprocessen är slutförd. Därefter visas, 

efter viss fördröjning, ”SuperVision® 2.0 connected” längst ned på skärmen. 

När standardvyn för maskinen åter visas syns en SuperVision® 2.0-symbol upptill och 

framför ordet Master. Innan nätporten anslutits till mobiltelefonnätet är symbolen 

tom och blinkar. När nätverksanslutning upprättats slutar symbolen blinka och fylls 

helt eller delvis för att indikera signalstyrkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuperVision® 2.0-symbol: 

Visar anslutning till 

mobiltelefonnätet. Om symbolen är 

tom och blinkar finns ingen 

anslutning till mobiltelefonnätet.  
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4. När nätporten installerats fortsätter du med erforderliga givarnoder. Om givarnoderna 

använts med denna nätport senast behöver ingen parning utföras, eftersom de tidigare 

inställningarna finns kvar. Fortsätt med steg 5.  

Om givarnoderna är nya eller kommer från ett annat SuperVision® 2.0-system, följer du 

anvisningarna nedan för att para ihop noderna, en i taget, med nätporten. 

 

• Håll knapparna på nätporten och på givarnoden intryckta samtidigt. Parningen är 

slutförd när indikeringslampan Gateway COM på givarnoden blir grön. 

 

Du kan när som helst kontrollera parning och funktion genom att trycka på knappen på 

givarnoden. När knappen trycks in skickas ett mätdatameddelande till nätporten. Om det 

mottas och kvitteras blir indikeringslampan Gateway COM på givarnoden grön. Samtidigt 

blinkar givarindikeringslampan på givarnoden en gång för varje fungerande ansluten givare. 

 

5. Följ anvisningarna nedan för varje givarnod som ska användas. 

Anslut RHT-givare och eventuell WME-givare. Montera givarnoden på önskad plats. 

Tryck på knappen och observera indikeringslamporna upptill. Indikeringslampan 

Sensors ska blinka grön för varje ansluten givare och indikeringslampan Gateway 

COM ska lysa grön för att visa att det finns förbindelse med nätporten. 

Notera serienumret för den angivna givarnoden samt var de olika givarna är 

placerade. Du kan också ta ett foto där numret är läsbart och som visar hur givarna 

är installerade. 

 

6. Innan du lämnar platsen, kontrollera på webbgränssnittet att samtliga enheter är tillgängliga 

där, eller kontrollera mastermaskinen. När SuperVision® 2.0-symbolen visas på standardvyn 

kan du öppna SuperVision® 2.0-menyn genom att trycka på knappen överst till vänster. I den 

här menyn visar systemet signalstyrkan i mobiltelefonnätet, hur många givarnoder som 

registrerats samt det totala antalet anslutna givare. Den sista raden visar antalet givarfel. 

Kontrollera att mottagningen är god, att det visade antalet givarnoder respektive givare 

motsvarar det installerade antalet och att det inte finns några defekta givare.  

Anteckna nätportens serienummer (SN) för att säkerställa att det är lätt att hitta och förstå 

systemets insamlade data vid senare analys. Om olika givare används för olika ändamål, 

anteckna också vilka givare och givaringångar som används för respektive ändamål.  Nedan 

följer ett exempel på information som bör dokumenteras vid arbetsplatsen i situationer där 

det finns flera enheter och flera parallella projekt, för att alla detaljer ska vara tydliga senare. 

I stället för att anteckna kan du naturligtvis ta fotografier där enheterna kan identifieras. 
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Projekt/arbetsorder:  

Adress:  

Nätportens identitet:  

Trådlös nod serienr: 

 

 

Position RHT-givare 1:  

Position RHT-givare 2:  

Position WME-givare:  

Trådlös nod serienr: 

 

 

Position RHT-givare 1:  

Position RHT-givare 2:  

Position WME-givare:  

Trådlös nod serienr: 

 

 

Position RHT-givare 1:  

Position RHT-givare 2:  

Position WME-givare:  

Trådlös nod serienr: 

 

 

Position RHT-givare 1:  

Position RHT-givare 2:  

Position WME-givare:  

Trådlös nod serienr: 

 

 

Position RHT-givare 1:  

Position RHT-givare 2:  

Position WME-givare:  

   

Maskin 1 serienr:  

 Position/roll:  

Maskin 2 serienr:  

 Position/roll:  

Maskin 3 serienr:  

 Position/roll:  

Maskin 4 serienr:  

 Position/roll:  
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SuperVision® 2.0 webbgränssnitt 
Upptill till höger visas huvudmenyerna för SuperVision® 2.0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Home View Standardvyn. Visar en översikt över projekten. 
 

B. Project View För redigering av projektdata, som tilldelning av kunder och användare 

                                        etc. 
 

C. Menyer som visas när du trycker på pilen 

 

MultiView För att skapa grafer för analys och rapportering. 

För att skapa rapporter. 

 

Systems Teknisk översikt.  

 

Company 

 

Visar kontaktinformation för företaget. Berörs inte vid 

normal systemanvändning. 

 

Business units 

 

För att skapa och underhålla affärsenheter inom 

företaget. Varje företag måste ha minst en affärsenhet.  

 

Customers För att skapa och underhålla kundinformation. 

 

Devices 

 

För sökning efter nätport, noder och maskiner. Visar var 

de används och har använts. 

 

Alarms En översikt över alla larm som definierats för aktuella 

projekt samt status för dessa. 

  

A B C D 
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Users För att skapa och underhålla användarkonton. 

 

Language 

 

För val av språk som används på webbgränssnittet. 

 

Report templates 

 

Översikt över tillgängliga mallar. Mallfiler kan laddas ned 

för redigering. Den redigerade filen laddas sedan upp 

genom att en ny mall skapas i läge MultiView Report. 

  

     

D. Rullgardinsmeny för utloggning och inställningar för användarkonto, lösenord, språk samt 

format för datum och klockslag. 

 

Presentation av menyerna Company och Business units 

SuperVision® 2.0 är avsett för stora och små organisationer, med många olika lokalkontor eller 

dotterbolag som verkar oberoende av varandra, med egen personal och utrustning. På menyn 

Company är det därför möjligt att definiera en eller flera affärsenheter under Business units, var och 

en med sin egen personal och utrustning. Användare med behörighet Company Admin (den högsta 

nivån) kan se samtliga affärsenheter och deras projekt, medan användare av andra typer i systemet 

bara ser projekt och SuperVision® 2.0-nätportar som hör till deras egen affärsenhet. 

 

Användarbehörigheter – skapa nya användarkonton 

I systemet finns flera typer av användarkonton, med olika behörighetsnivåer enligt nedan. 

Company Admin 

Användare med behörighet Company Admin har fullständig användarbehörighet och kan se all 

information i samtliga affärsenheter inom företaget.  

Användare med behörighet Company Admin kan skapa nya affärsenheter och nya användarkonton 

av alla typer. Company Admin är också den enda användarnivå som kan skapa kundkonton som ska 

vara tillgängliga för hela företaget och alla olika affärsenheter.  

Användare med behörighet Company Admin kan också överföra SuperVision® 2.0-nätportar mellan 

de olika affärsenheterna om maskinvara ska lånas ut eller överföras permanent till ett annat kontor. 

Unit Admin  

Användare med behörighet Unit Admin har fullständig användarbehörighet inom sin affärsenhet. 

Användare med denna behörighet kan skapa nya användarkonton och kundkonton som är 

tillgängliga för den egna affärsenheten. Kunder som kan betjänas av flera affärsenheter bör 

registreras av Company Admin, så att samma konto är tillgängligt inom hela företaget. 
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Project Admin 

Användare med behörighet Project Admin har behörighet att hantera alla projekt och redigera och 

ändra alla data, inklusive vilken kund och vilken användare ett visst projekt är tilldelat till. Användare 

med behörighet Project Admin kan inte skapa nya användare eller kunder, utan bara välja bland 

befintliga.  

User  

Användare med behörighet User har endast tillgång till projekt som tilldelats den aktuella 

användaren. I dessa projekt kan User ändra maskininställningar, använda MultiView för att analysera 

processen etc. Projektet kan dock stängas endast av användare med behörighet Project Admin eller 

Company Admin. 

 

Customer Guest 

Användare med behörighet Customer Guest har endast läsåtkomst till egna kundkonton. Med denna 

behörighet kan gästen studera projektvyn och se vad som händer, samt följa utvecklingen av 

projektet med hjälp av graferna i projektvyn. Gästen har inte tillgång till MultiView och kan därför 

inte generera grafer med indata från flera givare eller skapa rapporter.  

Project Guest 

Användare med behörighet Project Guest har endast läsåtkomst till ett givet projekt. Behörigheten 

ger tillgång till projektvyn, inte till MultiView. 

 

Användarkonton kan skapas av användare med 

behörighet Company Admin och Unit Admin. För att 

skapa ett konto, öppna menyn Users och tryck på 

knappen Create new upptill till höger. Skriv in 

erforderlig information i rutorna som visas och tryck 

på knappen Create. 

När du trycker på Create skickas automatiskt ett e-

postmeddelande till den nya användaren, med en 

aktiveringslänk som den nya användaren måste följa 

för att aktivera kontot. I detta e-postmeddelande 

finns också ett automatiskt genererat lösenord, som 

måste användas vid den första inloggningen. 
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Presentation av projekt 

SuperVision® 2.0 hanterar alla data i projektform. När nätporten installerats och anslutits till 

strömförsörjning börjar den automatiskt rapportera data till webbservern. Om nätporten inte redan 

hör till ett befintligt, öppet projekt, skapas ett nytt standardprojekt automatiskt. Administrativa 

uppgifter, som att ge projektet ett mer beskrivande namn, tilldela det till en viss kund och så vidare, 

kan göras när som helst. Om så önskas kan du naturligtvis förbereda installationen genom att skapa 

ett projekt och tilldela nätporten till det. 

En nätport kan stöda upp till åtta maskiner och 6 trådlösa givarnoder. För större installationer, som 

kräver fler än åtta maskiner, eller där maskinerna befinner sig på olika fysiska platser, kan flera 

nätportar tilldelas till ett projekt, så att hela installationen kan övervakas, analyseras och rapporteras 

samlat.  

För att underlätta användning och förståelse kan maskiner och givare i ett projekt ges specifika 

benämningar, som ”Köksgolv”, eller vad som nu är lämpligt för den aktuella installationen. Sådana 

namn är projektspecifika och följer inte med maskinvaran om den senare används i en annan 

installation.  

 

Lägg till kundinformation och annan administrativ information till projektet 

Öppna vyn Projects och tabellen med alla projekt, och tryck på knappen Edit längst till höger för det 

önskade projektet (markerad i bilden nedan). 

 

 

På den här vyn kan ett projekt tilldelas till en kund. 

Kundkonton, med kontaktinformation, skapas på vyn Customers.  
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Arbeta med projekt 

 

 

 

På vyn Project finns en larmindikator för varje rad. Denna är normalt grön, men blir röd om något 

problem med enheten detekteras, eller om ett användarskapat larm har utlösts.  

 

Pennsymbolen visas för varje rad/enhet som kan tilldelas en benämning. En givarnod som 

används i köket kan till exempel ges benämningen ”Kök”, för att göra det lättare att läsa och 

utvärdera resultaten. 

För att visa alla data från en givarnod, klicka på pilsymbolen till höger, så expanderas vyn för att visa 

alla mätdata från givaren. I exemplet nedan är ingen WME-givare ansluten, varför den raden är grå 

och ett streck (-) visas i stället för mätdata. 
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Redigera maskininställningar 

Varje maskin i nätverket presenteras med serienummer samt en aktivitetsindikering som visar om 

den är igång eller inte. I exemplet nedan är aktivitetsindikeringen röd, vilket anger att maskinen för 

närvarande inte är igång. 

För att starta och stänga av maskiner i nätverket, välj Change settings på mastermaskinen och sätt 

Job Control till On för att starta eller till Off för att stänga av respektive maskin. Öppna skärmbilden 

Settings genom att trycka på knappen Settings till höger om aktivitetsindikeringen.  

 

 

På skärmbilden Settings visas alla 

tillgängliga inställningar för den valda 

maskinen. 

Exemplet till höger är hämtat från en A2ES 

som fungerar som master i ett lokalt 

nätverk, varför inställningen Job Control är 

tillgänglig för att starta respektive stänga av 

samtliga maskiner.  

När du gjort alla erforderliga ändringar, 

tryck på knappen Set för att skicka 

ändringskommandot till maskinen. 

I vyn Project visar SuperVision® 2.0 status 

för ändringskommandot, så att användaren 

vet när det mottagits av nätporten och när 

de faktiska ändringarna slutligen utförts vid 

berörda maskiner.  
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Skapa larm 

 Klockikonen för larm visas för alla mätdata som kan användas för automatiska larm. 

Funktionen gör att SuperVision® 2.0 skickar ett e-postmeddelande när till exempel luftfuktigheten 

sjunkit till angiven nivå. 

 

För att ställa in ett larm som utlöses när luftfuktigheten är lägre än 50 %RH, tryck på larmikonen vid 

det aktuella givarvärdet, skriv 50 i fältet Value och välj < (mindre än) i fältet Compare. 

Vyn Alarm visar alla larm som för närvarande aktivt övervakas samt dessas status (huruvida de är 

utlösta eller inte). 

 

Analysera/övervaka processutvecklingen med diagram – MultiView 

I MultiView är det lätt att skapa erforderliga diagram.  

Längst upp väljer du det projekt som ska visas. Tidramen (To date och From date) anges automatiskt 

till start- respektive slutdatum för projektet. Du kan enkelt ända tidramen i diagrammet när det har 

skapats. 

Välj nätporten under Systems. De flesta projekt använder bara en nätport, men det går att samla 

flera system i samma projekt. 

När nätporten är vald visas alla tillgängliga givare och maskiner under Nodes, och när tillämpliga 

enheter valts visas tillgängliga data under Sensors. 

När du gjort alla önskade val, tryck på knappen Add chart längst ned på skärmen. 
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Det går att skapa flera diagram, vilka kan sparas för 

senare behov med funktionen Save view, som finns 

i rullgardinsmenyn som visas längst upp till höger i 

bilden. 

 

 

 

 

De skapade diagrammen kan lätt anpassas till specifika behov. Du kan lätt ändra den visade tidramen 

(som standard hela projektets varaktighet) genom att dra och släppa markeringarna för start och slut 

nedanför diagrammet. Dessutom finns snabbvalsalternativ för olika tidramar upptill till vänster, och 

du kan skriva in start- respektive slutdatum upptill till höger.  

Nedan till vänster finns också alternativ för zoomning och panorering i Y-led, vilka kan användas för 

att ytterligare förfina presentationen. Du kan visa särskilt intressanta datapunkter i detalj genom att 

föra markören över diagrammet.  

 

 

 

A. Zoomning och panorering i Y-led 

B. Dra och släpp start- och slutpunkter 

A 
B 
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Skapa rapport 

Öppna MultiView och gå till rapportläge 

genom att trycka på knappen Report mode 

upptill till vänster. 

 

 

 

För att skapa rapport, välj önskad mall i 

rullgardinsmenyn (C) och tryck på knappen 

Report (B). 

Knappen Tool (A) ger åtkomst till 

mallhantering, som nedladdning av mallar 

för redigering och uppladdning av 

redigerade versioner, liksom borttagning 

av mallar som är ogiltiga eller inte 

används. 

 

 

När rapporten skapats kan du välja att visa den eller spara den på disk. 

 

 

 

  

A B C 
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Flytta system, sammanfoga och dela projekt 

Systemet har funktioner för att flytta projekt samt för att ta ut data som genererats av en nätport 

och importera dem till ett annat projekt. Detta är användbart om flera nätportar ska användas i 

samma projekt, eller om ett projekt ska delas i två. Vid flyttning kan användaren välja från vilket 

datum data ska tas ut och importeras, vilket innebär att samma grundläggande operationer utförs vid 

sammanfogning och delning.  

Flytta data 

1. Om så behövs, skapa ett nytt projekt som data ska flyttas till. Ställ in startdatum och 

slutdatum så att de omfattar skapandetiden för de data som ska importeras. 

2. Öppna det projekt data ska flyttas till i vyn Project. 

3. Tryck på knappen Edit till höger i den övre raden. 

 

 

4. I den rullgardinslista som visas väljer du det system data ska importeras från. Tryck på 

Confirm för att bekräfta. 
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5. Om data ska delas upp, ange från vilket datum data ska flyttas innan du bekräftar. Om alla 

data som genererats av nätporten ska flyttas, kan du trycka på Confirm utan att ange datum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge kunder åtkomst till systemet 

Det finns två sätt att ge kunder eller andra intressenter åtkomst till systemet: användarkonton med 

behörighet Customer Guest och användarkonton med behörighet Project Guest. Användare med 

dessa behörigheter har åtkomst till vyn Project och kan alltså se alla insamlade data. Åtkomsten 

medger endast läsning, varför användare med behörighet Customer Guest respektive Project Guest 

inte kan ändra några inställningar och inte har åtkomst till MultiView. 

Användarkonton med behörighet Customer Guest är kopplade till en registrerad kund och ger 

automatiskt åtkomst till alla projekt för denna kund.   

Användarkonton med behörighet Project Guest används för att manuellt ge åtkomst till enskilda 

projekt. Om det finns användarkonton med behörighet Project Guest visas dessa i en 

rullgardinsmeny upptill till vänster, så att du kan välja att inkludera dem i det aktuella projektet. För 

att ge åtkomst till ett visst projekt, välj önskat namn i listan Guest och tryck på den blå plusknappen 

till höger. 

 



 

 

© Corroventa Avfuktning AB 2022.08 23 (25) 
 

Ändring av kontaktinformation, lösenord och språk för användarkonto 

För att ändra lösenord, språk eller format för datum/klockslag på webbgränssnittet, tryck på 

pilsymbolen i övre högra hörnet av skärmbilden och välj Settings i den rullgardinsmeny som öppnas. 

 

 

 

 

 

För att bibehålla säkerheten ska lösenord som används med SuperVision® 2.0 uppfylla nedanstående 

regler. 

• Lösenordet ska bestå av mellan 8 och 30 tecken. 

• Lösenord ska innehålla minst 1 siffra, 1 versal bokstav och 1 gemen bokstav. 

• Samma tecken får inte upprepas mer än 3 gånger i följd. 

• Det får innehålla högst 3 gemena tecken i följd. 

• Det får inte vara identiskt med något av de senaste 12 lösenorden. 

• Följande tecken är tillåtna: a-z, A-Z, 0-9, #, -, !, @, %, &, /, (, ), ?, +, *. 

 

Flytta nätportar mellan affärsenheter (endast Company Admin) 

Användare med behörighet Company Admin kan flytta nätportar mellan affärsenheter, för att låna ut 
utrustning eller flytta den permanent. Givarnoderna rapporterar via de nätportar de är associerade 
med och behöver inte flyttas i systemet. 
 
Innan en nätport flyttas, kontrollera att den inte används i något projekt. Öppna menyn Devices. 
Filtrera, om så behövs, på nätportens serienummer för att lokalisera enheten. Tryck på knappen Edit 
för att aktivera redigeringsläge och välj sedan den nya affärsenheten. 
 

 
 
 
Tryck på bekräftelseknappen längst till höger för att spara ändringen. 
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Felsökning 
 
 

Symtom Trolig orsak Åtgärd 

När systemet 
installerats visas 
inget nytt projekt vid 
inloggning på 
webbgränssnittet. 

Tidigare projekt är inte 
stängt och därför 
rapporteras nya data 
fortfarande där.  

Stäng det tidigare projektet. Observera att 
stängningen av projektet kan bakdateras, 
om så behövs. 
När projektet stängs skapas automatiskt 
ett nytt projekt.  
 
 

   

Maskinerna är inte 
synliga/tillgängliga i 
projektet. 

Installerande tekniker 
återskapade inte nätverket 
på mastermaskinen, varför 
SuperVision® 2.0 inte 
kommunicerar med alla 
maskiner. 
 
Projektet är nyskapat och 
maskiner och givarnoder 
har ännu inte rapporterat 
några nya data. 

På den maskin som ska vara master 
öppnar du menyn Network och trycker på 
knappen Create för att skapa eller 
återskapa ett nätverk. 
 
 
 
 
Vänta tills data visas. Om du befinner dig 
vid installationsplatsen kan du justera 
inställningarna för att utlösa att 
SuperVision® 2.0 skickar ett nytt 
meddelande. Du kan också trycka på 
knapparna på givarnoderna för att skicka 
nya mätdata. 

   

En eller flera 
givarnoder syns inte i 
det nya projektet. 

Givarnoderna har ännu inte 
rapporterat några nya data. 
 
 
 
 
 
 
Nya givarnoder eller 
givarnoder som lånats från 
ett annat system måste 
paras ihop med nätporten.  
 

Som standard rapporterar givarnoder en 
gång per timme och visas automatiskt i 
det nya projektet när rapportering skett. 
 
Om du befinner dig på installationsplatsen 
kan du göra processen snabbare genom 
att trycka på knappen på givarnoden för 
att forcera sändning av ett nytt 
meddelande. 
 
Utför parning genom att hålla knapparna 
på nätporten och på givarnoden intryckta 
samtidigt tills indikeringslampan Gateway 
COM på givarnoden lyser grön. 
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Byte av batteri i givarnod 

Följ anvisningarna nedan för att byta batteri i givarnoder.  

Obs! Använd ESD-handledsband eller vidta andra lämpliga åtgärder för att eliminera risken för att 

maskinvaran skadas av statisk elektricitet.  

1. Ta bort de fyra skruvar som håller fast locket. 

2. Byt ut batterierna. 

3. Sätt tillbaka locket så att texten Corroventa och siffrorna 1 och 2 vetter mot de två 

anslutningarna för RHT-givare. 

4. Montera och dra åt de fyra skruvarna. 

 

Tekniska data 
 

Nätport  

Längd x bredd x höjd (mm) 133 x 108 x 39 

Drifttemperatur 0–40 °C 

Frekvens LTE-m (5G) modem med 2G fallback Varierar med operatör 
och plats men vanliga 
band är 800, 900, 1800 

och 2100MHz 

Radiofrekvens givarnodsnätverk 868 MHz 

Vikt (g) 300 

  

Givarnod  

Längd x bredd x höjd (mm) 105 x 100 x 37 

Drifttemperatur 0–40 °C 

Radiofrekvens givarnodsnätverk 868 MHz 

Batteri, 2 st 3,6 V AA, litium 

Vikt (g) 215 

 
 

 
 
 

 



Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för 
vatten skador, fukt, lukt och radon. Vi är en av marknadsledarna och specialiserar 
oss på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, 
ergonomiska och energi snåla. Vid akuta situationer och översvämningar har 
Corroventas kunder tillgång till en av de största hyrparkerna i Europa. Vi har 
säljkontor och maskin depåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker i 
Bankeryd, Småland.   www.corroventa.se

CORROVENTA AVFUKTNING AB   
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd 

Tel 036-37 12 00  •  www.corroventa.se

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP? 

Besök oss på www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert. Vi 
har kunskapen och utrustningen att lösa dina problem så effektivt som möjligt.


