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FÖRORD 

Det är teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun som bygger och sköter Karlstad. 
Vi ansvarar för kommunens markexploatering, gator, natur, fastigheter, vatten och avlopp. 

Den här anvisningen riktar sig till dig som ska integrera M-BUS mätare i Citect. 
Anvisningarna i det här dokumentet är styrande och beskriver hur en integration ska gå till. 

Genom att följa de här anvisningarna under hela uppdraget säkerställs kvalitet och 
kostnadseffektivitet både under pågående uppdrag och i förvaltning. Om anvisningarna av  
någon anledning behöver frångås måste det ske i samråd med sakkunnig på teknik- och 
fastighetsförvaltningen. Överenskommelsen ska dokumenteras av uppdrags- eller 
projektansvarig.  

Eftersom anvisningarna revideras under året, är det viktigt att uppdragstagaren förvissar sig  
om att det är de gällande anvisningarna som används. Den version som gäller vid uppdragets 
start, är den som sedan gäller under hela uppdraget, om inte något annat har avtalats.  
 
Senaste version hittar du alltid på www.karlstad.se/byggriktlinjer. Har du synpunkter på 
anvisningarna är vi tacksamma om du mejlar dem till oss på byggriktlinjer@karlstad.se. 
 
 
 
Karlstad i januari 2016 

 
Anna-Lena Lindgren  
Fastighetschef/avdelningschef 
Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen 

 

  

http://www.karlstad.se/byggriktlinjer
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ATT TÄNKA PÅ 
 
• Den här anvisningen anknyter till RIKTLINJE MEDIAMÄTNING. 
• Egenprovningsprotokoll förbrukningsmätare 
 
 

OPC-SERVER 

För kommunikation med M-bus mätare används PiiGAB M-
Bus OPC-server version 2.0 

OPC-programvaran är installerad och körs i samma dator 
som fungerar som Citect-server. 

För konfiguration av OPC-servern används verktyget 
PiiGAB M-Bus Explorer enligt nedan: 

 
Syftet med det här kapitlet är i första hand att beskriva hur saker 
och ting ska namnges i programmet för att behålla en likvärdig 
struktur och underlätta hanteringen av OPC-taggarna i Citect. 

Detta dokument beskriver inte i detalj hur M-Bus Explorer 
används och fungerar, utan här hänvisas till den inbyggda 
direkthjälpen i programmet. 

Hur olika typer av M-Bus mätare ska konfigureras för 
optimal kommunikation och hur adressering ska hanteras mot 
mätarna kommer inte heller att behandlas här. 

 
MALLAR 
Observera möjligheten att utnyttja så kallade mallar, vilket 
innebär att man bör kontrollera om aktuell mätartyp redan  
finns sparad som en mall sedan tidigare och i så fall använda  
sig av den. Likväl är det lämpligt att då ny mätartyp är  
avprovad och verifierad så sparar man denna som en ny mall  
för framtida bruk. 
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OMVANDLARE (GATEWAY) 

 
I exemplet ovan ser vi hur ett antal omvandlare (M-bus --
TCP/IP gateways) och några elmätare inlagda. 
Observera nu först två viktiga namngivningsregler: 
• Använd inte ÅÄÖ, bindestreck, punkter, kommatecken eller 

andra specialtecken utan endast understrykningstecken (_), 
siffrorna 0-9, bokstäver a-z samt A-Z.  

• Använd alltid ett understrykningstecken på slutet.  
 
(Understrykningstecken på slutet kanske förefaller onödigt, men 
vid importen av taggar i Citect senare kommer det att visa sig 
nödvändigt). 
 
Benämning på omvandlarna ska vara: 
<ANLÄGGNINGS-ID>+”GW”+<Löpnummer>+”_” 
 
Alltså blir första gatewayen på Ilandaskolan 11301GW1_ 
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Om vi nu klickar in oss på 11301GW5_ så notera att i fältet 
”Beskrivning:” ska placeringen av omvandlaren eller gatewayen 
anges, komplettera gärna med ytterligare information om så 
önskas.  
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MÄTARE 

 
Om vi tittar på mätarna så ska dessa i möjligaste mån döpas 
efter vad de har för systembeteckning. 

Även här gäller endast 0-9, a-z och A-Z samt _ (alltid med 
understrykningstecken på slutet). 
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Taggar 
Taggnamnen ska alltid namnges enligt nedanstående tabell: 

 
Mätartyp Signal Taggnamn  

Värmemängdsmätare Ackumulerad Energi (mätarställnig) ACK_E_pv 

 Momentan effekt P_pv 

 Flöde Q_pv 

 Ackumulerad volym V_pv 

 Temperatur Tillopp GT1_pv 

 Temperatur Retur GT2_pv 

 Sekundäradress i mätare (mätar-ID) ID_v 

Vattenmätare Ackumulerad Vattenvolym (mätarställning) ACK_Q_pv 

 Sekundäradress i mätare (mätar-ID) ID_v 

Elmätare Ackumulerad Energi (mätarställnig) ACK_E_pv 

 Totaleffekt P_pv 

 Effekt L1 P1_pv 

 Effekt L2 P2_pv 

 Effekt L3 P3_pv 

 Spänning L1 U1_pv 

 Spänning L2 U2_pv 

 Spänning L3 U3_pv 

 Ström L1 I1_pv 

 Ström L2 I2_pv 

 Ström L3 I3_pv 

 Fasförskjutning COSFI_pv 

 Ratio på strömtrafo R_pv 

 Sekundäradress i mätare (mätar-ID) ID_pv 

 
Skalning av taggar 
OPC-taggarna ska oavsett mätartyp och mätt objekt skalas så att 
följande ingenjörsenheter erhålls: 
 
Energi kWh 

Volym m3 

Effekt kW 

Ström A 

Spänning V 
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I exemplet nedan ser du en tagg för mätarställningen på  
en elmätare. 

Notera att i beskrivningsfältet ska anges vad som mäts och 
till vilken ingenjörsenhet värdet skalats till.  
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IMPORT AV OPC-TAGGAR IN 
I CITECT 

Syftet med detta kapitel är att beskriva hur OPC-Taggarna kan 
importeras in i Citect. 

I dokumentet ANVISNING CITECT beskrivs under rubrik 
mediamätning, hur mätvärden ska presenteras i Citect. 

Importen av taggar görs alltid till projektet ”ci_fas_com”. 
Följande beskrivning visar steg för steg hur man gör. 
 
 

 
 
I Citect Explorer, markera ci_fas_com –projektet. 
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I Citect Explorer, välj ”Import Tags” 
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I Citect Explorer, välj ”Import Tags” 
 

 
Välj ”MbusOPC” som I/O-device. 
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Välj OPC som databastyp om det inte görs automatiskt. 
 

 
 
Ange ”PiiGAB.Mbus.2” som External database och klicka på 
Browse. 
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Först väljer du rätt OPC-server. 
 

 
 
Välj den M-busomvandlare/gateway som du vill importera från. 
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Välj den mätare du vill importera och klicka på OK. 
 

 
 
Se till att ”Delete all I/O Device tags prior to import” INTE är 
vald. Nu kan du klicka på import 
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Notera att du givetvis kan importera högre upp i strukturen, det 
vill säga att det går att importera på alla nivåer från OPC-server 
nivå och neråt.  

Är det en helt ny omvandlare med ett antal mätare under så 
importera lämpligen på omvandlarnivå. 

 
RESULTATET I CITECT PROJEKT EDITOR 
Nu kan vi ta en titt i Citects Project Editor under  
”Variable Tags”: 

 

 
Lägg märke till hur taggnamnet har satts ihop av de olika 
nivåerna i OPC-serverns namnstruktur, här kan vi se varför det 
är viktigt att få med alla understrykningstecken när man lägger 
in mätarna i OPC-servern. 

Om nu importen har fungerat utan problem så har du ett 
antal färdiga variabel-taggar i Citects ci_fas_com –projekt klara 
för vidare användning. 
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EXPORT AV 
MÄTARSTÄLLNINGAR 

Mätarställningar exporteras via Citect varje timme till textfiler.  
Dessa textfiler importeras i sin tur in i ”deDU” via 
importmodulen ”AIM” 

Detta avsnitt beskriver vad som krävs för att 
mätarställningar ska börja exporteras från Citect till textfiler. 

 
I sökvägen som visas ovan finns en textfil som heter 
”Meterlog.txt” 

Öppna denna i lämplig texteditor, till exempel Notepad 
I den här filen ska alla mätare med ackumulerad energi eller 
volym läggas in (trippmätare). 

Exempel: 
 

 
På varje rad i filen finns angivet en mätare. 
Formatet på raderna i den här filen ska vara: 
[TAGNAMN]<tab>[ OBJEKTNAMN]<tab>[EXPORTFIL]<cr> 
 
Beskrivning av de olika fälten: 
Tagnamn 
Hela namnet på variabeltagen i Citect 
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Objektnamn 
Det namn som mätaren ska få i deDU, samma som taggnamnet 
om inget annat angetts. 

 
Exportfil 

Ska först och främst innehålla sökvägen till exportfilen, 
alltså ”\\Citect\data\Data\Meterlog\Export\” 

Sedan anges filnamnet som ”Meter” + AnläggningsID 

 
Glöm inte att det ska vara <TAB> mellan varje fält och ett 
<ENTER> i slutet av varje rad. 

 
Använd inga mellanslag 
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