Online styring og betjening
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NU SKER
DER NOGET
Man har talt om Internet of Things (IoT) i årevis, og nu er
det tid til at udnytte den verden af muligheder, der opstår,
når milliarder af enheder kobles til internettet.

INTERNETTET ER IKKE, HVAD DET HAR VÆRET
Lige nu ændrer internettet sig i en grad, de færreste af os måske
endnu helt kan forstå. Der er i dag langt flere maskiner end
mennesker på internettet, og vi har kun lige set begyndelsen på
maskinernes invasion af nettet.
Vi har bevæget os fra snak og over i den reelle anvendelse.
En helt ny verden åbner sig!
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AIRMASTER ER KLAR TIL
INTERNET OF THINGS

MANUEL BETJENING
via betjeningspanel

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

AIRMASTER AIRLINQ® ONLINE
Online styring og betjening via
cloudbaseret webportal
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Internet Of Things (IoT) er ikke
længere fremtidssnak; det er reelle
løsninger, der tages i brug i både det
private og det offentlige.

AIRMASTER AIRLINQ® ONLINE
Hos Airmaster følger vi med udviklingen.
Digital BMS er anvendt og velkendt hos de
fleste, så nu tager vi det næste skridt.
Airlinq Online er en professionel webportal til ethernettilsluttede Airmaster
ventilationsanlæg.
Portalen er en cloudbaseret tjeneste, hvor
serverne, der håndterer kommunikation

HVAD ER INTERNET OF THINGS?

med anlæggene, ligger i "skyen". Airlinq

Internet of Things (IoT) er en betegnelse for, hvordan

Online er designet til at styre, overvåge

internettet udvides, når stadig flere enheder kobles på

og administrere ventilationsløsninger

det. Et helt nyt internet, hvor maskiner kommunikerer

for en eller flere installationer.

med hinanden, udveksler data og muliggør en hidtil
uset grad af intelligens og automatik. Virksomheder

ÅBENHED

og offentlige instanser kan nu for alvor begynde at

Hos Airmaster går vi ind for åbenhed og

udnytte IoT til at skabe nye forretningsmuligheder,

samarbejde. Et vigtigt aspekt i fremtidens

effektive arbejdsprocesser og viden via data.

IoT systemer bliver kommunikation mellem
systemerne.

Spørgsmålet er ikke, OM IoT kommer til at påvirke os.

Derfor stiller vi også en webservice (API)

Det er et spørgsmål om HVORNÅR.

til rådighed, som systemintegratorer kan
bruge til at integrere med andre BMS
systemer.

SIKKERHED
Selvom vi ønsker åbenhed, så er sikkerhed
også i højsædet hos Airmaster. Derfor er
al kommunikation forsvarligt krypteret.
Det gælder både mellem brugere og
servere, og mellem ventilationsanlæg og
servere.
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NÅ NYE HØJDER MED
AIRMASTER AIRLINQ® ONLINE
Med Airlinq Online vokser træerne
næsten ind i himlen.

FRI SOM FUGLEN

KOMPLET OVERBLIK

Airlinq Online kan tilgås fra et hvilket som helst sted

Airlinq Online dækker dit behov for central

via en webbrowser. Der er tale om en stærk løsning,

administration, og bevarer samtidig fordelene ved

som sparer dig for penge, samtidig med at den sikrer

decentral ventilation. Som kommune, boligforening,

maksimal pålidelighed for installationerne. Med få

ejendoms-administrator, pedel og slutbruger får du

klik får du mulighed for central styring af samtlige

hurtigt overblik over dine samlede ventilations-

ventilationsløsninger.

løsninger.

Når først du har logget på Airlinq Online, har du





adgang til ALLE dine anlæg - lige meget hvor i
verden du befinder dig.

Online styring
Online betjening
Online driftsovervågning
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KOMPLET OVERBLIK

PÅ ALLE NIVEAUER
Tænk ikke over den bagvedliggende teknik
- du skal bare logge dig på og så kører det.

ADMINISTRATOR

PEDEL

Som administrator hos en kommune eller ejen-

Måske har du en eller flere servicemedarbejdere/

domsadministration, vil det være muligt for dig

pedeller ansat, som også skal have adgang til

at holde øje med driftsstatus på alle ventilations-

Airlinq Online, men som ikke har behov for de

anlæg. Dette gælder for alle de bygninger som

samme rettigheder som dig. Som driftsleder

kommunen eller ejendomsadministrationen

kan du oprette og tildele rettigheder i det

råder over / ejer. Herved får du et hurtigt og

omfang du ønsker, og du kan altid tildele op

sikkert overblik over anlæggene og deres drift,

til samme niveau som dit eget.

ADMINISTRATOR

DRIFTSLEDER/PEDEL

og kan dermed hele tiden holde øje med at
alt kører som det skal, og at der ikke bruges

SLUTBRUGER

unødig energi og penge på driften.

Som slutbruger vil du udelukkende få adgang
til det/de ventilationanlæg, som er i det lokale

DRIFTSLEDER

eller den lejlighed du befinder dig i. Du vil have

Som driftsleder kan du fx. se og ændre drifts-

mulighed for at se om anlægget kører og bl.a.

status, luftmængde, indblæsningstemperatur,

kunne justere luftmængden m.m.

alarmer og CO2 niveau, samt hente en datalog.

SLUTBRUGER
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Airlinq® Online

KOMMUNE

EJENDOMS
ADMINISTRATION

BOLIGFORENING

INSTITUTION

BYGNING

AFDELING

FLØJ A

FLØJ B

ETAGE 1

ETAGE 2

BLOK A

BLOK B

LOK. 4

LOK. 10

LOK. 9

LOK. 16

LEJL. 8

LEJL. 25

ANLÆG

ANLÆG

ANLÆG
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AIRMASTER KAN
ALTID HJÆLPE
Uanset hvem du er, og hvilket niveau du har rettigheder til, kan du
altid få support hos Airmaster.
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FULD SUPPORT FRA AIRMASTER
Når vi fra Airmaster logger på Airlinq Online,
kan vi yde fjernsupport på alle dine
ventilationsanlæg. Vi har adgang til alle
funktioner og driftsovervågninger, og har
derfor det fulde overblik til at hjælpe her og
nu. Det eneste der er brug for er, at dit/dine
ventilationsanlæg er koblet op på internettet
via en kablet eller trådløs forbindelse.

SERVICE-PARTNER
Airmaster og du, som kunde, kan samarbejde
med en eller flere serviceentreprenører.
Ønsker du ikke selv at stå for brugen af
Airlinq Online, kan du vælge at udlicitere
denne opgave. Din servicepartner får så,
ligesom du selv ville få, en adgang til Airlinq
Online.
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OVERBLIK & TRYGHED
I HVERDAGEN
Med Airlinq Online kan du overvåge, indstille og planlægge i én og samme handling.

Airlinq® Online
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OVERSKUELIG BRUGERFLADE
Det er dig, der skal sidde med løsningen foran dig!
Derfor har opbygningen og udformningen af brugerfladen også været i fokus. Hvad enten du bruger din
pc, tablet eller smartphone - så får du et overskueligt
overblik over alle dine anlæg og deres driftsstatus.
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HVEM, HVAD
OG HVORNÅR?
Kun de parametre, der er behov for til den enkelte bruger, er synlige, hvilket dermed
giver et bedre overblik. Med Airlinq Online kan du også se hvem der har ændret hvad
og hvornår.
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Brugerfladen er enkel og overskuelig, og giver et hurtigt overblik
og mulighed for overvågning af sensorer, energi-måler, ventilationshastigheder, temperaturer m.m.

Fx er det muligt at:
• Starte/stoppe alle anlæg på én gang
• Indstille natkøling på alle anlæg på én gang
• Sætte alle anlæg i "ferie-mode" på én gang

Når du logger på Airlinq Online vil du altid starte med at se en administrationsside.
Administrationssiden giver dig et komplet overblik over alle dine ventilationsanlæg.

BRUGERDEFINERET INDDELING
Sammen med os fastlægges hvem der skal have
adgang til hvad. Brugerfladen er bygget op på

Sådan her vil brugerfladen typisk se ud for
en slutbruger.

en måde, så adgangen begrænses i en hierarkisk
nedadgående retning.
Brugere får adgang til en bestemt gruppe og
dens undergrupper med en bestemt rettighedsrolle. Man starter altid på det niveau man er
logget ind med. For hver undergruppe der
vælges, afgrænses listen af anlæg.
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TID ER PENGE
Med Airlinq Online kan du proaktivt
levere reelle besparelser.

ØGET EFFEKTIVITET
Hvad enten du er teknisk ansvarlig, bygningansvarlig eller pedel kan du optimere drift og
ydeevne på tværs af mange lokationer.
Med Airlinq Online spilder du ikke din tid med
at køre ud og kontrollere anlæg, der reelt set

VEDLIGEHOLDELSES-FORDELE

ikke fejler noget. Du kan koncentrere dig om de

Med Airlinq Online kan du, ved hjælp af

konkrete meldinger, der gives i webportalen. Alt

automatiserede alarmer, se hvor der skal

dette sparer tid og unødige rejseomkostninger.

fokuseres.
Systemet analyserer dets egne data,
og kan varsle om filterskift samt fejlmelde,
via mail.
Ved online filteralarm er det muligt automatisk
at få tilsendt nye filtre, der passer til netop dine
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ventilationsanlæg.

GRAFISK RAPPORTERING
Med Airlinq Online kan du selv designe og sammensætte forskellige grafer med driftsdata. Du har mulighed for at
kombinere data for flere anlæg i en graf, til sammenligning. Data kan gemmes og trækkes ud i en Excel-fil, så du kan
arbejde videre med dem. Derudover kan du også lave en PDF til ekstern brug.

INFORMATION ER OGSÅ ET
PRODUKT
Med Airlinq Online har vi sammen så mange
muligheder, blandt andet fordi vi kan opsamle
så meget data og viden om, hvordan vores
ventilationsanlæg drifter. Denne viden
tilvejebringer informationsværdi, både for dig
og os som producent. Airlinq Online er ikke kun
et produkt, men også en løsning, der sikrer det
gode indeklima og tryghed i hverdagen.
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LOG PÅ
- OG DU ER KØRENDE
Airmasters decentrale ventilationsanlæg kan bestilles med Ethernetmodul via to opkoblingsmuligheder.

OPKOBLING VIA ETHERNET

DATAANALYSE

Få adgang til Airlinq Online via en af to

Airmaster tilbyder analyse af driftsdata for at tilrette

opkoblingsmuligheder:

en så energioptimal og effektiv ventilation som muligt.
Ønsker du en dybere driftsanalyse kan denne bestilles

1. Tilkøb Ethernet-modul til hvert af dine anlæg,

direkte hos Airmaster, og faktureres efter timeforbrug.

til opkobling til hvert enkelt anlæg.
2. Tilkøb et Ethernet-modul i kombination med

EFTER-INSTALLERING

Airmasters Airlinq BMS system, som kan håndtere op til

Alle ventilationsanlæg, som har en Airlinq-styring, kan

20 ventilationsanlæg.

få efterinstalleret et ethernetmodul. Så hvis du allerede

Med denne kombinationsløsning er der kun behov for én

har et ventilationsanlæg, men ønsker at få adgang til

ethernet opkobling pr. 20. anlæg.

Airlinq Online, kan du selvfølgelig også få det.

VI HJÆLPER MED OPSTART
Når dine anlæg skal startes op, kan vi gøre det
for dig via fjernsupport. Ved opstart af det første
ventilationsanlæg får du samtidig en vejledning i brugen
af Airlinq Online.
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Har du råd
til at sige nej til et
godt tilbud?
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Airlinq Online lever op til EU's regler vedrørende
persondataforordning, og vi rådgiver gerne omkring,
hvordan du sikrer dig at også du overholder reglerne.
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SIKKER
KOMMUNIKATION
Ved at overvåge al indgående og udgående data kommunikation,
beskytter din firewall både dig og dine data mod angreb udefra.
KOMMUNIKATION I UDGÅENDE RETNING
Kommunikationen mellem ventilationsanlæggene og

Hos Airmaster prioriterer vi sikkerhed og et godt

Airlinq Online serverne starter altid i udgående retning.

serviceniveau. Derfor samarbejder vi med en af branchens

De fleste firewall opsætninger tillader kommunikation

bedste udbydere af hosting til Airlinq Online serverne.

med en ekstern enhed, når kommunikationen startes af

Vores partner, Microsoft Gold Hosting Certified Partner,

en enhed (her: ethernet-modul i ventilationsanlæg) på

er certificeret medlem af brancheforeningen BFIH.

indersiden af netværket / udgående retning.

SIKKER ADGANG / LOGIN
Der anvendes kryptering mellem den pc, tablet eller
smartphone du anvender og Airlinq Online portalen.
Mellem Airlinq Online serverne og de enkelte Airmaster
ventilationsanlæg, anvendes der også kryptering.
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OPKOBLING VIA STANDARD NETVÆRKSKABEL
Opkobling til Airlinq Online med standard netværkskabel (min. Cat 5e) til hvert enkelt Airmaster ventilationsanlæg.
Kræver et netværksudtag til alle ventilationsanlæg eller som alternativ kan der anvendes en switch.

TEKNIKER/
KONSULENT

Airmaster Airlinq®
Online

INTERNET



NETVÆRKSOPKOBLING

SLUTBRUGER

WIFI

AIRMASTER
ANLÆG
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AIRMASTER
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 Ventilationsanlægget (ethernet-modulet) sender med jævne mellemrum en "status-tilstand" gennem firewall, ud på
internettet og videre til serverne (gatewayen) - denne udgående kommunikation er samtidig også en forespørgsel til
serverne, om der er nye ændringer.

OPKOBLING I KOMBINATION MED AIRLINQ BMS
Opkobling til Airlinq Online med et standard netværkskabel (min. Cat 5e) til ét Airmaster ventilationsanlæg
som indgår i et Airlinq BMS system. Via RS485 busforbindelsen der etableres til Airlinq BMS systemet, kan anlæggene
kommunikere med Airlinq Online. Denne løsning kræver kun et netværksudtag til ét af ventlations-anlæggene i et Airlinq BMS
system. Alternativ løsning er at anvende GSM. Et Airlinq BMS system kan håndtere op til 20 ventilationsanlæg.

TEKNIKER/
KONSULENT

Airmaster Airlinq®
Online

INTERNET


AIRLINQ BMS FORBINDELSE (RS485)



NETVÆRKSOPKOBLING
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WIFI

AIRMASTER
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AIRMASTER
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GSM

AIRMASTER
ANLÆG

AIRMASTER
ANLÆG

FIREWALL

AIRMASTER
ANLÆG

 Serverne logger denne status, og hvis der skal udføres ændringer i driftsindstillinger, sender serverne et "retur-svar til
anlægget (ethernet-modulet).
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Tel. +45 98 62 48 22

Industrivej 59

info@airmaster.dk

9600 Aars

www.airmaster.dk

Vi tager forbehold for fejl og ændringer. Se www.airmaster.dk for opdateret dokumentation. 08.2019.

Airmaster Airlinq® Online Login

Airmaster A/S

