ANVÄNDARINSTRUKTION
ER FÖR APPLIKATIONEN

FOREMICA - APP
För innehavare av Foremica
utrustning för uppföljning av
systemet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Mätnoggrannhet
Hemskärm
Registrering
Lägg till ett Foremica -objekt
Användarinformation
Granskning av platsspecifika värden
Fastställande av elpris (spotpris och fast pris)
Enhetens förinställda värden
Grafer och dataöverföring
Skicka information
Dela information om platsen
Platsens alarm

MÄTNOGGRANNHET
Foremica -enheten mäter olika värden på platsen
beroende på dess avsedda användning.

BRA ATT
VETA

Foremica använder indirekt mätning för att mäta ström (= strömtransformatorer)
• 120 A strömtransformatorer
• Mätnoggrannheten är cirka ± 1%, dvs mätfelet på 100 A ström är ± 1,0 A
• Mätnoggrannheten minskar kraftigt när man närmar sig noll
En mättransformator används för att mäta spänningen
• 0 - 250 V växelström vid frekvensen 50 Hz
• Spänning mäts mellan en fas och nolla
• Spänningarna antas vara symmetriska
• Mätnoggrannheten är i storleksordningen ca ± 1%, dvs exempelvis mätfelet på 230 V är ± 2,3 V
Skenbar effekt beräknas baserat på dessa mätningar
• 1-fas: 100 A * 230 V = 23,0 ± 0,5 kVA
• 3-fas: 3 * 1-fas = 69,0 ± 1,4 kVA
• Relativ noggrannhet ± 2%
Slutligen beräknas effekten
• Vinkeln mellan spänning och ström kan bestämmas med en noggrannhet på 10%
• 1-fas: 100 A * 230 V * 0,90 = 20,7 ± 2,3 kW
• 3-fas: 3 * 1-fas = 62,1 ± 6,9 kW
• Relativ noggrannhet ± 11%

HEMSKÄRM
Du har laddat ner Foremica APP från applikationsbutik
och öppnar appen för första gången:

BÖRJA HÄR

Välj språk

Inloggningsinformation:
Fyll i e-postadressen och
lösenordskolumnerna.
Du kan sedan logga in
Om du inte har ett användarnamn,
tryck på knappen Registrera och
skapa ett (anvisning på nästa sida)

Återställning av lösenord om du
har glömt ditt lösenord.
Ange din användares epostadress i e-postkolumnen och
tryck på knappen för återställning
av lösenord

Cookies:
Vi lagrar ditt användarnamn i
cookies när du loggar in, i så fall
kommer användaren att logga in
automatiskt när programmet
öppnas igen.

REGISTRERING
Registrera dig i programmet för att skapa ID

Användar information
Fyll i registreringsformuläret med
önskad användarinformation.
Lösenord
Ange ditt lösenord och ange det igen
för att verifiera ditt lösenord.
Minsta längd 8 tecken
Skicka in registreringsinformation

Därefter kan du lägga till i
Foremica

FORTSÄTT
HÄR

LÄGG TILL FOREMICA
PLATS
Lägg till information om din fastighet eller kraftverk
som styrs och optimeras av Foremica

Inloggning
Du har loggat in i applikationen med
de inloggningsuppgifterna du
skapade tidigare.
Lägg till Foremica plats:
Tryck på knappen "Lägg till enhet"
och läs QR-koden på sidan av
Foremica enheten.
Enheten uppdateras i målmenyn
efter ett tag.
Platsmeny
Foremica -enheter har lagts till
användaren. Tryck på en plats för att
komma åt information om din plats
(när platsen har lagts till i
applikationen enligt instruktionerna
ovan).

Därefter läggs
användarinformationen till

FORTSÄTT
HÄR

ANVÄNDARINFORMATION
Information om personen som administrerar
applikationen

Användarinformation
Ange användarinformation. Data kan
ändras genom att skriva över de
gamla uppgifterna och trycka på
"spara" -knappen
Språk
Välj önskat språk
Ändra lösenord
Ange det nya lösenordet och skriv in
lösenordet igen för att bekräfta
stavningen.
Minst 8 tecken.
Tryck på knappen "ändra lösenord"
för att spara ändringen

Till följande granskar vi
information på första sidan

FORTSÄTT
HÄR

GRANSKNING AV
PLATSSPECIFIKA VÄRDEN
Huvudsidan i Foremica -applikationen och information kopplad till
platsen. Notera! Alla funktioner är inte i användning vid alla
platser
Namnet på Foremica -platsen
Pris och förbrukningstimmar
Rekommenderade förbrukningstimmar för
prisoptimering (grönt = billigt, rött = dyrt)
Utsläppstimmar
Förbrukningstimmar med de lägsta
koldioxidutsläppen (grönt = låga utsläpp, rött =
rekommenderas inte på grund av
koldioxidutsläpp)

Energipriser
Elpris separat
Väder
Till platsen hämtade väderprognoser
Produktion
Solkraftverkets produktion mätt av Foremica
Produktion
Solkraftverkets produktion mätt av Foremica
Konsumtion
Förbrukningsutrustning som
mäts/kontrolleras av Foremica
Elanslutning
Ström / spänning / effektvärden som mäts av
Foremica vid platsen
Laddningsplatser
Antal laddningar för styrda elbilsladdare
Batterier
Batteriernas laddnings- och urladdningseffekt
Fjärrvärme
Uppmätta värden för fjärrvärmenätet
Inställningar
Platsens avancerade inställningar
Status
Rumsrelaterade värden mätt av Foremica, till
exempel rumstemperatur

FORTSÄTT
HÄR

INSTÄLLNING AV ELPRIS
Ange spotprisavtal för att erhålla bästa möjliga
prisoptimering

Elspotprisavtal
Elspotpris är inte till ett
fast pris, varvid avsnittet
"köpeavtal till ett fast pris"
lämnas tomt.
Procentandelen av köpoch försäljningsavtalets
relativa marginal eller
priset för cent/kWh
kontrolleras i
elspotprisavtalet.
Informationen anges i
aktuella fält.
Försäljningsavtalet
innebär försäljning av
överproduktionen från
solkraftverket till
elföretaget och det pris
de fastställer för den el
som säljs till elnätet.

OPTIMERA

ANGE ELPRIS
Ange värden i elavtalet för att uppnå bästa
prisoptimering

Elavtal till fast pris
Markera "köpeavtal är till fast pris".
Timpriserna för ett fast pris elavtal
anges separat för varje timme.
I det här fallet kan du också ange
exempelvis natt- och dag elpriser för
olika timmar.

OPTIMERA

ENHETENS
FÖRINSTÄLLDA VÄRDEN
Redigera inställningsvärden för de enheter som är
anslutna till Foremica -enheten.

Exempel: du vill
schemalägga
laddningen av en elbil
för billiga el timmar på
natten.
1) Avmarkera "tvinga
laddning".
2) Avgångstid: Ange
nytt värde (avgångstid
när bilen börjar köra)
och tryck på
"bekräfta".

TIDPUNKTER

GRAFER OCH
DATAÖVERFÖRING

Du kan granska grafen
närmare genom att
trycka på grafen.
Du kan ändra
visningstiden genom
att trycka på "ändra
tidsintervall".

Genom att trycka på
knappen "skicka data",
skickar Foremica APP
grafdata till
användarens e-post.

DATA

DELA INFORMATION OM PLATSEN
Du kan dela Foremica – platsens information med en
annan användare. Ansvaret för att dela information om
platsen ligger på användaren.

Exempel: du vill dela
Foremica HOME – platsens
information till andra
familjemedlemmar
1) Platser -> Plats ->
Inställningar
2) En annan användare har
laddat ner Foremica applikationen och
registrerat sig som
användare (instruktioner
ovan).
3) QR-koden för Foremicaplatsen skickas från
applikationen genom att
ange e-postadressen till den
nya användaren i fältet epost och genom att trycka
på "skicka QR-kod till epost".
4) Den nya användaren
läser QR -koden och kan se
platsens information.

OM PLATSEN HAR FOREMICAKONTROLLERADE ENHETER KOMMER DELNING
AV QR-KODEN OCKSÅ ATT GE DEN DELADE
ANVÄNDAREN RÄTT ATT ÄNDRA PLATSENS
INSTÄLLNINGSVÄRDEN. DU KAN TA BORT
RÄTTIGHETERNA GENOM ATT KONTAKTA DIN
FOREMICA -REPRESENTANT
(WWW.FOREMICA.COM).

PLATSENS VARNINGAR
OCH AVISERINGAR
Fliken "Meddelanden" visar platsens alla alarm,
aviseringar eller varningar.

Började
Händelsens starttid
Slutade
Händelsens sluttid.
Om cellen är tom, så är
händelsen fortfarande aktiv.
Meddelande
Foremicas beskrivning av
händelsen.

MEDDELANDEN

Mer information och kontakt
www.foremica.com

