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NOMENKLATUR 

Applikation Ett program eller del av ett program 

Förvaltnings-
objekts-id 

Förvaltningsobjekts‐id är det ID-nummer som används för att hålla samman ett 
förvaltningsobjekt ur systemhänseende. Exempel befintlig beteckning: 15002.  
Exempel ny beteckning: 1570. 

Byggnads-id Byggnads‐id består av förvaltningsobjektets‐id samt en bokstav på fastighetens ingående 
byggnader A, B, C, etcetera Vid nybyggnation betecknas huvudbyggnaden A, därefter B, 
C, och så vidare medsols. Versaler används. Exempel: 15002A, 15002B, 15002C, 1570A. 

Citect SCADA Citect är ett öppet överordnat system (ÖS) med skalbar arkitektur samt klient/server-
funktion. Inom ramen för mjukvaran Citect finns drivrutiner mot ett stort antal standard 
industriprotokoll.  

Systemet innehåller applikationsmjukvara för övervakning, trender, kommunikation  
och grafiskt användargränssnitt. 

SCADA står för Supervisory Control and Data Aquisition. 

CiFAS Citect Fastighets Automations Standard. Ett standardramverk innehållande standardmallar, 
bibliotek, symboler, genies (dynamiska objekt), och liknande. Baseras på en strukturerad 
taggbeteckning och dess suffix.  

DDC Direct Digital Control, eng. samlingsbegrepp för DUC/PLC. En DDC beskrivs som 
utrustningar/enheter vilka är försedda med analoga/digitala in- och utgångsmoduler(I/O), 
enheten ska vara kommunicerbar/adresserbar samt innehålla programmerbara logiska 
villkor för styrning och reglering. Systemen kan vara pollande eller händelsestyrda, och är 
inbördes anslutna via någon form av nätverk. Exempel på denna typ av system är PLC, 
DUC, Soft-PLC (PC-baserad styrning), Slot-PLC, fältbussystem (Field DDC) och så vidare. 

Driver/drivrutin Driver är en tolk, protokollomvandlare mellan olika ”språk” som ser till att upprätta ett 
likformigt informationsutbyte.  

Protokoll Språket som används för kommunikation mellan två enheter, en regelsamling som styr 
utbytet av information. Innehåller både handskakning och funktioner för sändning/ 
mottagning av parametrar. Exempelvis på protokoll Modbus, Comli, Profibus DP/FMS,  
http, FTP. 

Include-projekt Ett isolerat delprojekt i Citect som kan läggas till/tas bort utan att påverka befintlig miljö.  

Ett include-projekt definieras som tillägg av minst en ny styrenhet i Citects 
editeringsmjukvara Citect Studio, där dess signaler speglas upp med tillhörande grafik. 

Larmrouting Möjlighet att vidaresända larm. Oftast en separat applikation eller en tilläggsmodul  
i ett överordnat system. 

Operatörspanel Ett användargränssnitt ute i anläggningen, oftast placerat på ett apparatskåp.  
Andra benämningar kan vara display, operatörsterminal, panel, manöverpanel. 
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GENERELL INFORMATION 

Karlstads kommuns anvisningar med bilagor och manualer kompletterar  
kommunens byggriktlinjer. Den här anvisningen beskriver Karlstads  
kommuns driftövervakningssystem, Citect SCADA.  

Gällande utgåva för ”Anvisning Citect” med tillhörande bilagor och manualer  
kravställer hur nya anläggningar ska integreras i den befintliga Citect-plattformen. 

Mer information finns  
på karlstad.se 

BILAGOR 

CI-FAS Ramverk för Citect SCADA inom fastighetsautomation 

Bilagan beskriver ramverket som utgör basen för systemet. När skillnader förekommer mellan 
denna anvisning och bilagan ”CI-FAS Ramverk för Citect SCADA inom fastighetsautomation”  
så gäller denna anvisning. 

Egenprovningsprotokoll 

• Egenprovningsprotokoll Citect. 

• Egenprovningsprotokoll förbrukningsmätare. 

Manualer 

• Användarmanual Flextime. 

• Konfigurationsmanual Flextime. 

• Användarmanual driftövervakningssystem Citect facilities.  

http://www.karlstad.se/
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ANSVARSFÖRDELNING 

När projekt ska utföras som berör den befintliga Citectplattformen behövs ett samspel mellan 
beställarorganisation och Citectintegratör. Det är viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning 
mellan parterna. 

BESTÄLLARORGANISATION 

Systemansvarig 

Systemansvarig har den totala överblicken för styr- och övervakningssystemet Citect. 
Systemansvarig har ansvar för hur arbeten ska genomföras i plattformen. 

Citectadministratör 

Citectadministratören ansvarar för Citectplattformens drift och projektuppgradering i 
applikationsmiljön på uppdrag av systemansvarig.  

CITECTINTEGRATÖR 

Citectintegratören ansvarar för att arbeten i projekt som berör Citectplattformen utförs enligt 
uppställda krav i denna handling med bilagor.  

Karlstads kommuns krav för att få arbeta i Citectplattformen är att integratören har utfört liknande 
arbeten tidigare. Denna kompetens ska kunna styrkas genom att lämna referenser. Referensprojekt 
ska lämnas om sådana efterfrågas. 

ÄGANDERÄTT 

Karlstads kommun har äganderätten till allt som Citectintegratören skapar i Citectplattformen för 
att bemöta ett godkänt integratörsarbete enligt denna handling med bilagor.  
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SYSTEMBESKRIVNING 

Systemets ingående servrar är placerade i serverhall och kommunicerar med anläggningarna via 
Ethernet nätverk enligt Figur 1. 
Figur 1. Topologi för Citectplattformen 

Notera! Karlstads kommun står för kostnader när include-projekt som implementeras  
i plattformen eventuellt orsakar en ökad licensstorlek för Citectplattformens ingående  
mjukvaror (Citect, Nimbus, Flextime och PiiGAB).  

Övriga kostnader i samband med nytt include-projekt står Citectintegratören för.  
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KOMMUNIKATION 

Kommunikation mellan Citect och DDC ska ske via Ethernet hela vägen från Citect server  
och fram till RJ45 kontakt i DDC utan mellanliggande nätverkskomponenter.  

Nya anläggningar ska enbart integreras med direktkommunicerande drivrutiner mellan Citect  
och DDC.  

Drivrutin för kommunikation mellan Citect och DDC ska ske med någon av de som finns att  
tillgå i installerad version av Citect.  

LARMUTSÄNDNING 

Larmdistribution sker med hjälp av Nimbus Alarm Server.  

Nimbus hämtar larmhändelser från Citect och vidarebefordrar dem till olika mottagare via 
definierade profiler.  

FASTAPP01 / CITECTS APPLIKATIONSSERVER  

Citects applikationsserver utgörs av: 

• Citect SCADA. Serverlicens med flytande klienter. 

• CiFAS standardramverk 

• Nimbus, mjukvara för larmdistribution 

• Flextime, mjukvara för tidkanalshantering 

• PiiGAB, mjukvara för mediamätning. 

FASTRDS01 / CITECTS TERMINALSERVER 

Via terminalserverns Citectklient återges Citectsystemet från applikationsservern. Användare får 
tillgång till Citect via ”tunn klient” distribuerad av terminalservern. Citects funktionalitet hos 
klienten beror på vilken behörighetsgrupp klienten är ansluten till.  

Följande funktioner är åtkomliga från klienterna: 

• Dynamiska processbilder. 

• Larmhantering (aktiva larm, larmhistorik). 

• Realtidstrender och historiska trender. 

• Historiska händelser (operatörslogg). 

• Tidkanalshantering. 
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FASTAPP02 / OPC-SERVER BACNET 1 

Server BACnet 1 utgörs av: 

• BACnet OPC, mjukvara för OPC-kommunikation till Citect. 

FASTAPP04 / OPC-SERVER BACNET 2 

Server BACnet 2 utgörs av: 

• BACnet OPC, mjukvara för OPC-kommunikation till Citect. 

FASTAPP03 / OPC-SERVER TAC VISTA 

Server TAC-Vista utgörs av: 

• TAC-Vista OPC, mjukvara för OPC-kommunikation till Citect. 

FASTUTV01 / CITECTS UTVECKLINGSSERVER 

Citects utvecklingsserver utgörs av: 

• Citect SCADA, serverlicens 

• CiFAS standardramverk 

• Flextime Server, mjukvara för tidkanalshantering 

• PiiGAB M-Bus OPC-server, mjukvara för mediamätning. 

CITECT MED CIFAS RAMVERK 

Karlstads kommun använder sig av ett CiFAS standardramverk som innehåller standardmallar, 
bibliotek, symboler, genies (dynamiska objekt) och liknande. Ramverket är uppbyggt med 
strukturerade taggdefinitioner för att erhålla korrekt funktion.  
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CITECTS PROJEKTSTRUKTUR 

Figur 2. Citects projektstruktur. 

Notera! När arbete utförs i include-projektet är det viktigt att anvisningar och CiFAS ramverk 
efterföljs så att alla include-projekt får ett enhetligt utseende och funktion.  

Projektstruktur beskrivs i bilaga ”CI-FAS Ramverk för Citect SCADA inom fastighetsautomation”. 
CiFAS har anpassats för att bemöta Karlstads kommuns behov. Anpassningarna finns i projektet 
kk_stand. I projektet finns templates, objekt, genies, Cicode med mera som är specifika för 
Karlstads kommun. 

NÄR FUNKTIONALITET SAKNAS I BEFINTLIG PLATTFORM 

Om funktionalitet saknas i den befintliga Citectplattformen för att motsvara projektets kravställda 
funktioner så ska exempelvis nya templates, objekt, genies, Cicode med mera skapas på 
Citectintegratörens bekostnad.  

De nya funktionerna ska så långt som möjligt vara utformade på samma sätt som funktioner i 
befintlig standard.  

Detta innebär exempelvis att vid skapandet av en ny genie så ska utförandet vara likt en befintlig 
genie i CiFAS, se bilaga ”CI-FAS Ramverk för Citect SCADA inom fastighetsautomation” för mer 
information.  

Skapande av ny Genie ska ha samma utseende som i CiFAS avseende: 

• utseende, färger på symboler, popuprutor, knappar och värden etcetera 

• formatfil, FRM-fil 

• funktionalitet för operatörsloggning där detta är aktuellt. 
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När nya funktioner är skapade ska de läggas in i standardprojektet ”kk_stand” så att kommande 
projekt kan nyttja objektet. ”Mappstruktur” för symboler, genies och supergenies ska följa befintlig 
struktur i CiFAS, se Tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på befintlig mappstruktur i CiFAS 

Projekt Library 
Symbol/genie/ 
supergenie Kommentar 

ci_fas_stand ci_fas_fan green Befintlig fläktsymbol i CiFAS 

kk_stand kk_fan green_small Ny fläktsymbol i kk_stand 

INTEGRATIONSPROCESS 

Nedan beskrivs integrationsprocessen från bearbetningsfasen till integration i Citectplattformens 
applikationsmiljö.  

För att integrationsprocessen ska ske effektivt i projektet så är det viktigt med kommunikation 
mellan ansvarande parter.  

  

Figur 3. Översikt av integrationsprocess för include-projekt från bearbetnings- till kontrollfasen 

• Signaltest och 
färdigställande

• Driftsättning
• Egenkontroll
• Samordnad   

provning

• Bearbeta enligt 
information från 
startmötet

• Kontroll av alla 
delar som berör 
Citectplattform

Kontroll 
i UTV:n

Bearbetning 
i egen PC

Bearbetning 
i UTV:n

Provningar 
i UTV:n
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STARTMÖTE 

Ett startmöte mellan Systemansvarig och Citectintegratör ska hållas för att verifiera: 

• projektspecifika detaljer 

• IP-adresser, situationsplan, förvaltningsobjekts- och byggnads-id 

• systemlösning för lokalt nätverk 

• kommunikation mellan Citectplattformens och projektets ingående styrsystem 

− Val av drivrutin 

• mallprojekt. 

Information Citectadministratör: 

• att ett befintligt include-projekt eventuellt ska checkas ut 

• när besiktning är planerad enligt projektets tidplan så kontroll av projektet kan bokas in. 

Notera! Rutin för utvecklingsmiljö, CI-FAS Ramverk för Citect SCADA, egenprovningsprotokoll 
och manualer finns tillgängliga i utvecklingsmiljön. 

BEARBETNING I CITECTINTEGRATÖRENS PC 

I bearbetningsfasen ska integratören utföra följande:  

• Bearbeta include-projektet i integratörens egen PC så långt det är möjligt enligt krav i denna 
handling och dess bilagor. 

• Kontrollera och avprova include-projektet lokalt i anläggningen i samband med driftsättning. 
När det finns färdigställt nätverk i anläggningen så ska provning utföras i UTV:n. 

Notera! Citectintegratören ska utföra så mycket som möjligt av include-projektets bearbetning  
i sin egen PC.  

UTVECKLINGSMILJÖ (UTV) 

I utvecklingsmiljön ska Citectintegratören:  

• färdigställa include-projektet och leverera Egenprovningsprotokoll på anvisad plats 

• för relevant anläggning delta i samordnad provning i samverkan med DDC-programmerare. 
Protokoll för samordnad provning levereras på anvisad plats. 

Citectintegratören får information om utvecklingsmiljöns upplägg i samband med startmötet.  
Varje integratörsföretag har sin egen integratörsmiljö på utvecklingsservern, där driftsättning  
och kontroll sker. 
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Citectplattformen i utvecklingsmiljön har en likande uppbyggnad som i applikationsmiljön, 
förutom att larmtest inte skickas ut skarpt. 

KONTROLL 

I samband med kontroll utförs följande: 

• Citectintegratören meddelar systemansvarig att projektet är klart för kontroll  
i utvecklingsmiljön. 

− Provningsprotokoll är överlämnade i anvisad integratörsmapp. 

• Citectadministratören kontrollerar att projektet är klart för besiktning.  

− Kontrollprotokoll upprättas och meddelas till Citectintegratören. 

• Efter godkända kontrollåtgärder meddelar Citectintegratören Systemansvarig  
att allt är klart för besiktning.  

Följande godkända projektfiler placeras i anvisad integratörsmapp: 

• Include-projekt. ctz-fil 

• Trendfiler. pav-filer 

• PiiGAB filer. csv-filer 

• Driftkort i version relationshandling. 

BESIKTNING 

Besiktning av projektet sker i applikationsmiljön. 

I samband med besiktning sker följande: 

• Citectadministratören integrerar relevant projektmaterial i applikationsmiljön.  

• Citectintegratören  

− lägger upp tidkanaler i Flextime via terminalserver 

− medverkar vid slutbesiktning 

− uppdaterar projektet utifrån besiktningsprotokollet med eventuella besiktningsåtgärder 

− avropar till Citectadministratör vad som måste uppdateras i applikationsmiljön för att 
projektet ska bli helt färdigt. Include-projektet checkas in av Citectadministratören.  
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INCLUDE-PROJEKTETS STRUKTUR 

Include-projekt är uppdelade på förvaltningsobjektsnivå. Arbeten med include-projekten ska alltid 
ske i enlighet med tilldelat mallprojekt. 

Include-projektets unika innehåll namnges på byggnadsnivå och ska alltid innehålla erforderliga: 

• IO-device och port med erforderliga inställningar för optimal kommunikationsprestanda 

• variabeltaggar 

• larmtaggar 

• trendtaggar och trendgrupper med vyer i Process Analyst 

• tidkanaler 

• upplägg för mediamätning 

• systembilder 

• driftkort som relationshandling. 

Figur 4. Exempel på hur include-projekt namnges 

I dialogrutan ”Egenskaper” för include-projektet finns beskrivning och version av projektet. 
Information om senaste integratör och data för revidering aktualiseras när include-projektet 
uppdaterats.   
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Figur 5. Exempel på dialogrutan ”Egenskaper” 

En ”Area” för include-projektet definieras i delprojektet ci_fas_user. Area tilldelas med en  
”Label” på förvaltningsobjektsnivå.  

Figur 6. Exempel på en ”Area” 

Samtliga förvaltningsobjekt ska innehålla följande systembilder: 

• anläggningsöversikt 

• nätverksöversikt 

• larmöversikt 

• mediamätning (när det är aktuellt) 

• processbilder på byggnadsnivå med tillhörande ”driftmode”-bilder.   
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KOMMUNIKATION MED DDC 

I/O devices 

Kommunikation med DDC definieras i respektive include-projekt. 

DDC döps efter byggnadens tillhörighet, se formulär nedan. 

Figur 7. Inmatningsfält för I/O device 

Varje include-projekt har  
en tilldelad nummerserie.  

Kommentarsfält ska fyllas i. 

IO-device ska ligga i tillhörande 
include-projekt. Gäller även 
tillhörande port och eventuella 
kommunikationsparametrar. 

UTFORMNING AV SYSTEMBILDER 

Det finns flera olika typer av systembilder. Det kan vara översiktsbilder eller bilder som krävs  
för en interaktiv användning av Citect. Sträva alltid efter att utforma systembilder med ett 
proportionerligt upplägg som innehåller en representativ information. Målet är att spegla 
förvaltningsobjektets DDC:er så deras funktionsegenskaper så slutanvändaren får en tydlig  
bild över anläggningens driftförhållande.  
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SYSTEMBILD – MALLAR 

Vid utformning av processbilder ska alltid mallar (templates), symboler, genies och supergenies 
användas som är baserade enligt CI-FAS, se bilaga ”CI-FAS Ramverk för Citect SCADA inom 
fastighetsautomation” för mer information. 

ANLÄGGNINGSÖVERSIKT 

Anläggningsöversikten är include-projektets startbild som ska ge en samlad status över alla  
VVS-system som ingår i förvaltningsobjektet. 

Anläggningsöversikten ska innehålla: 

• rubrik med förvaltningsobjekts-ID och dess namn 

• uppritad layout över förvaltningsobjektet 

− markering för placering och namn på apparatskåp/system samt vinkelrät linje till 
motsvarande knapp för navigering till processbild 

• navigeringsknappar med driftindikering för ingående system 

• är- och börvärde för systemens huvudreglering  

• länkade knappar till nät- och larmbild samt i förekommande fall även bild för mediamätning. 

Anläggningsöversikten ska baseras på mallen ”kk_menu” som finns i delprojektet ”kk_stand”. 

Benämning för anläggningsöversikten i Citect ska vara på förvaltningsobjektsnivå.  

Figur 8. Exempel på val av template 
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Figur 9. Inmatningsfönster för mallen ”KK_menu” 

Notera! Förvaltningsobjektets Area ska definieras enligt figur 9. 

NÄTVERKSÖVERSIKT 

En systembild för nätverksöversikt ska visa DDC:ns:  

• placering 

• beteckning 

• IP-adress 

• kommunikationsstatus till Citect med en indikering.  

Bilden ska baseras på template ”kk_menu” i ”kk_stand”. 
Benämning i Citect ”FÖRVALTNINGSOBJEKTS-ID _NET”.  

PROCESSÖVERSIKT 

En systembild för processöversikt, till exempel ett ventilationssystem, ska baseras på template 
”KK_normal_1” som finns i KK_stand enligt figur 10. En processöversikt ska innehålla 
information så att man får en klar uppfattning om att systemet fungerar som avsett. 

Systembilderna ska ha funktionalitet för att kunna påverka ansluten DDC fullt ut.  
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Figur 10. Template för systembild för processöversikt 

Namnge systembilden med ”BYGGNADS-ID_systembeteckning”1 eller med tillägg när det 
eventuellt finns en bild för efterbehandling. Exempel 20007A_LB01-1, 20007A_LB01-2. 

Notera! Include-projektet ska utvecklas med användarvänlighet i åtanke där så få ”musklick”  
som möjligt ska används vid navigering mellan systembilderna.  

Generellt så ska en systembild utformas så att hela ritytan nyttjas så effektivt som möjligt. 
Systembilder ska fyllas ut med grafik och signalåtergivning från kretsarna som återspeglas.  
Vid mycket platskrävande system kan efterbehandlingsbilder tillåtas. Dock ska dessa undvikas  
i möjligaste mån.   

1 Det får bara finnas ett “_”-tecken i bildnamnet ex 11202B_LB01-1 
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Figur 11. Inmatningsfönster för mallen ”KK_normal_1" 

I/O-device namn  
inom apostroftecken. 

Larmfilter ska vara på 
förvaltningsobjektsnivå. 

Genom att dubbelklicka på systembildens meny i mallen så öppnas ett inmatningsfönster  
där information ska fyllas i enligt figur 11. 

Notera! Användare ska ha möjlighet att följa systemets flöde från källa till förbrukare.  
När bildväxling krävs ska enbart en navigeringsknapp finnas från en systembild till en  
annan och en navigeringsknapp för att återkomma till systembilden man startade från.  

Exempelvis från inkommande fjärrvärme till ett värmebatteri i ett ventilationsaggregat. 
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Funktioner i systembilder 

Figur 12. Översikt av funktioner i systembilder 

1. ”Anläggningsöversikt”. Ska länkas till include-projektets anläggningsöversikt. 

2. ”Föregående sida” kan användas när man till exempel har flera ventilationsaggregat  
i samma projekt som man vill hoppa fram och tillbaka till samt lägga aggregaten i slinga. 

3. ”Nästa sida” motsvarande funktion som punkt 2. 

4. ”Områdesöversikt”. Länkad till Citectsystemets startbild, områdesöversikt för  
Karlstads kommun. 

5. ”Nätverksöversikt”. Ska länkas till include-projektets nätverksöversikt. 

6. ”Trendgrupper”. Kan användas för att skapa trendgrupper i Runtime. 

7. ”Process Analyst” Ska länkas till relevant trendgrupp för exempelvis en processbild. 

8. ”Verktyg”. Länkar för driftkort, noteringar, driftmode-bild och eventuella instruktioner  
för exempelvis detaljerade inställningar. 

9. ”Larm” Ska länkas för att visa include-projektets lokala aktiva och ej kvitterade larm. 

10. ”Tidkanaler”. Ska länkas till relevant tidkanal i Flextime. 

Figur 13. Fördefinierade funktioner via knappen ”Verktyg” 

1. ”Beskrivning”. Funktion för länk till funktionsbeskrivning finns fördefinierad. Ska länkas till 
processbildens relevanta driftkort genom att döpa driftkortet till samma namn som precessbilden 

2. ”Notering”. Fördefinierad funktion för länk till include-projektets noteringsfil.  

3. ”Drift mode”. Fördefinierad funktion för länk till processbildens driftmode-bild. Ska länkas 
genom att ange driftmode-bildens namn i mallens inmatningsfält.  
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DRIFTMODE-BILD 

Varje processöversikt ska ha en driftmode-bild där möjliga driftval och olika driftfall presenteras.  

Följande driftval ska ha funktion: 

• Autodrift (för exempelvis ventilationsaggregat). 

• Manuellt stopp. 

• Manuell start. 

Driftfall som ska presenteras för ett ventilationsaggregat är exempelvis, helfart, kylåtervinning, 
nattkyla etcetera för relevant information enligt inkluderade suffix i systembilden. 

Driftstatistik 

Förutom driftval och driftfall ska även drifttidsstatistik presenteras, se figur 14 och 15. Exempelvis 
så ska antalet starter för aggregatets till- och frånluftsfläktar samt värmebatteriets cirkulationspump 
visas för ett luftbehandlingsaggregat. Även cirkulationspump till exempelvis en värmekrets ska ha 
driftstatistik.   

Figur 14. Exempel på driftval- och driftstatistik 
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Det finns flera syften med objektsbaserad driftstatistik. Den ger exempelvis underlag för 
behovsstyrd service och energianvändning för ett objekt. 

Funktion för drifttidsstatistikens larmgräns ska kunna blockeras. Funktion för att nollställa drifttid 
och antal starter ska erhållas via resetknapparna om man önskar nollställa loggade värden. 

Figur 15. Presentation och inställningar för driftstatistik ska erhållas via systembild, driftmode 

GENIES 

När genies används ska sammansatta genies användas (exempelvis symbol + ärvärde + börvärde + 
alarm i samma genie). Om det inte är möjligt så ska Citectintegratören ta upp det med 
systemansvarig. 

Genies ska användas och följande funktionalitet ska finnas i systembilderna: 

Presentation i processbild: 

• Statusindikering för drift eller larm för exempelvis fläktar och pumpar. 

• Analoga värden såsom ärvärden, börvärden och utsignaler. 

Påverkan via processbild: 

• Start och stopp av exempelvis ventilationssystem och pumpar 

• Drifttidsändring av tidkanal för system via Flextime. 

• Handställning av reglerande utsignaler för exempelvis ställdon och frekvensomformare. 

• Förändring av börvärden såsom huvudbörvärden och gränsvärden. 

• Förändring av regulatorparametrar (PID). 

• Förändring av larmgränser och fördröjningar av för exempelvis avvikelselarm. 

INTEGRATÖRSLOGGA OCH FABRIKATSLOGGA 

I nedre vänstra hörnet av varje processbild ska integratörens företagslogga och logga på det 
styrsystemsfabrikat som betjänar aktuellt system placeras.   



25  

SIDA 25 AV 37 

REVISIONSHANTERING 

I nedre högra hörnet av varje processbild finns funktion för revisionsnotering. Revisionsnotering 
för systembildens förändringar efter systemet är driftsatt ska framgå här.  

Funktion för länk till revisionsnoteringarna finns fördefinierad. De kommer enbart att visas när 
knappen ”Rev” trycks ner i Runtime.  

FÄRGER I PROCESSBILDER 

Luftbehandling 
Tabell 2. Färger på kanaler, luftbehandlingsaggregat 

Innehåll i kanal Symbol 
Symbolbenämning  
i Citect, CiFAS Notering 

Uteluft  duct_supply_air_01  

Tilluft  duct_supply_air_02  

Frånluft  duct_exh_air  

Återluft  duct_exh_air  

Avluft  Duct_recirc  

Värme, kyla och sanitet 
Tabell 3. Färger på ledningar för olika vätskor 

Innehåll i rörledning Symbol 
Symbolbenämning  
i Citect, CiFAS Notering 

Kallvatten  Pipe_water  

Varmvatten  Pipe_hotwater  

Avlopp  Pipe_waist  

Värme, primär  Pipe_preheating  

Värme, sekundär  Pipe_reheating  

Gas  Pipe_gas  

Olja  Pipe_oil  

Köldbärare  Pipe_chilled_water  

Köldmedium  Pipe_cooler_02 Ex. R512, Ammoniak 

Kylmedel  Pipe_cooler_01 Ex. Mellan kylmedelkylare 
och vvx för kondensor. 

  

Figur 16. Placering av funktion för revisionshantering 
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DATABASER 

VARIABLERNAS TAGGSTRUKTUR 

Variablernas taggstruktur ska byggas upp enligt följande för att få genomslagskraft i systemets 
fördefinierade funktioner: BYGGNADS-ID_SYSTEM_KOMPONENT_FUNKTION 

Exempel: 10015B_LA01_GT1_PV 

Variabeltaggarnas suffix det vill säga variabeltaggens ”FUNKTION” måste följa CI-FAS 
ramverket för att erhålla funktion och uppfylla kraven i Citectsystemet. För en detaljerad 
beskrivning av taggarnas suffix se bilaga ”CI-FAS Ramverk för Citect SCADA inom 
fastighetsautomation”.  

Figur 17. Inmatningsfält för variabeltagg i Citect studio 

Notera! Samtliga taggarnas beteckning för ett objekt, BYGGNADS-ID_SYSTEM_ 
KOMPONENT, ska följa ramverket för att visas i funktionen ”taginfo”. 

I variabeldatabasen finns fältet ”Comment”. Här ska en signalbeskrivning alltid anges. Ramverket 
använder informationen i driftmiljön (Runtime).  

Samtliga fält i databasen ska fyllas i enlighet med mallprojekt. Se tabell 4 för generell beskrivning 
för en analog variabeltagg. 
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Tabell 4. Beskrivning av inmatningsfälten för en analog variabeltagg 

Kolumnnamn i 
variabeldatabas Beskrivning  Kommentar 

Tag Name Namn på variabeltagg som skall 
kommuniceras med DDC 

 

Cluster Name Cluster1 Finns bara ett kluster i systemet. 

I/O Device DDC namn Samma som angetts för DDC 

Data Type Protokollets datatyp för signalen som  
ska kommuniceras 

 

Address Adress för signalen som ska 
kommuniceras 

 

Comment Signalbeskrivning för variabeltaggen  

Eng Units Enhet för storheten som kommuniceras  

Format Antal tecken med eventuell decimal som  
skall presenteras samt EU för enhet 

Ex. 3.1 EU 

Raw Zero Scale Signalens lägsta värde för råskalan Ange relevant skala. 

Raw Full Scale Signalens högsta värde för råskalan Ange relevant skala. 

Eng Zero Scale Signalens lägsta värde för ingenjörsskalan Ange relevant skala. 

Eng Full Scale Signalens högsta värde för 
ingenjörsskalan 

Ange relevant skala. 

Project Ex. KK_15001  Include-projektets namn 

Omfattning av datautbyte mellan Citect och DDC framgår av kravställda funktioner i denna 
handling och bilagan ”CI-FAS Ramverk för Citect SCADA inom fastighetsautomation”. 

Om några värden utöver nedanstående lista krävs för att uppfylla krav i denna handling med 
bilagor ska detta ingå i include-projektet.  

Följande variabler från DDC ska taggas upp i Citect enligt nedan: 

Signaler kopplade till fysiska I/O 

• Mätvärden 

• Analoga utsignaler 

• Digitala utsignaler 

• Digitala insignaler  
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Signaler koppade till logiska variabler i DDC 

• Börvärden 

• Beräknade börvärden och dess brytpunkter 

• Reglerparametrar (PID) 

• Digitala tillstånd 

• Larmgränser 

• Tidkanaler (endast för global påverkan) 

För att uppnå funktion för drifttidsstatistik skapas funktioner i DDC. Signaler motsvarande  
Tabell 5 läggs upp i Citect för att erhålla funktion enligt ramverket.  

Tabell 5. Variabeltaggar för driftstatistik 

Signal Suffix i Citect Kommentar 

Total drifttid sedan återställning (DT)  
Ex 2007A_LA01_TF1_DT 

Presenteras som värde i Citect 

Datum för återställning av drifttid (SD) 
Ex 20007A_LA01_TF1_SD 

Presenteras som värde i Citect 

Återställning av drifttid (DTR) 
Ex 20007A_LA01_TF1_DTR 

Presenteras som knapp i Citect 

Larmgräns hög drifttid (DTG) 
Ex 20007A_LA01_TF1_DTG 

Presenteras som inställbart värde i 
Citect 

Larm hög drifttid (DT_AL) 
Ex 20007A_LA01_TF1_DT_AL 

Presenteras som larm i Citect 

Totalt antal starter sedan 
återställning 

(NS) 
Ex 2007A_LA01_TF1_NS 

Presenteras som värde i Citect 

Återställning av totala antal starter (NSR) 
Ex 2007A_LA01_TF1_NSR 

Presenteras som knapp i Citect 
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LARM 

I varje include-projekt ska larm skapas. I tabell 6 beskrivs hur larm ska konfigureras  
i Citects larmdatabas för ett digitalt larm.  

Larmtaggar ska även skapas för hårdvarularm avseende identifiering av exempelvis 
kommunikationsproblem mellan Citect och DDC. Hårdvarularm görs vanligen med ett  
avancerat larm. 

Larmens taggstruktur 

När larmtaggar skapas så ska samtliga fält i databasen fyllas i enligt mallprojektet. 

Exempelvis ska egenskaper för ett definierat digitalt larm fyllas i enligt Figur 18.   

Figur 18. Exempel på en definierad larmtagg för digitalt larm 
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Tabell 6. Beskrivning av inmatningsfälten för en digital larmtagg 

Kolumnnamn i 
larmdatabas Beskrivning Kommentar 

Alarm Tag Samma variabeltagg som angetts för 
taggen i kolumnen ”Variable Tag A”.  

Som regel 

Alarm Name Ex. Karlbergsskolan LA1- GT11 Ska bestå av tre delar Objektsnamn + 
”Systemdel-komponent”. Max 40 tecken. 

Area Include-projektets area. Anläggningsnamn 
ska anges. 

Definierar vilka larmet blir synligt för  
samt används för att presentera 
anläggningsspecifika aktiva larm i 
systembilder. 

Cluster Name Cluster1 Finns bara ett kluster i systemet. 

Category 10 = A10-larm 
1 = A-larm 
2 = B-larm 
3 = C-larm 

A10, akut-larm som rings ut dygnet  
runt till beredskap alt. SOS. 

Custom 1 Förvaltningsobjekts-ID Anläggningens larmfilter 

Alarm Desc Kort beskrivning av larmet Totalt antal tecken ska vara under  
20 tecken, maximalt 30. 

Överskrids maximalt antal tecken visas  
ej larmet korrekt i larmlistor och i Nimbus 
larmutsändning. 

Delay Eventuell larmfördröjning Om fördröjning är tänkt att användas så 
ska Citectintegratören avhandla detta med 
systemansvarig. 

Help Ex. 15001A_LA1 Systembildens namn för bild där larmet 
presenteras. 

Variable Tag A Variabeltagg som aktiverar larmet  

Priviliege Begränsning av möjlighet att kvittera larm Ska vara ”Teknikerpriv” 

Project KK_15001 Include-projektets namn 
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TRENDER 

Generellt gäller att trendtaggar ska skapas för att följa upp ett systems driftförlopp. Trenderna ska 
ha de trendintervall som visas i Tabell 7. 

Tabell 7. Trendintervall för olika signaltyper 

Signal Trendintervall Kommentar 

Ärvärde för reglerande givare (PV) 1 min  

Analog utsignal (OP) 1 min  

Ärvärde för rumstemperatur (PV) 10 min  

Ärvärde för mätvärden (PV) 10 min  

Beräknat börvärde (CSP) 10 min  

Digital utsignal (CMD) 10 min Ska endast trendas då drift/ej drift av ett 
objekt inte kan följas upp med hjälp av ett 
analogt mätvärde såsom tryckreglering. 

Driftfall (V) 10 min Ex nattkyla, kylåtervinning 

Börvärde (SP) 60 min  

Trendens skalning 

Alla analoga trender ärver skalan som är konfigurerad i variabeltaggens fält för skalning. 
Skalningen ska alltid följa en givares relevanta mätområde. 

Trendernas taggstruktur 

I varje include-projekt ska trender skapas. I tabell 8 beskrivs hur trender ska konfigureras  
i Citects trenddatabas för en trend till en analog signal.
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När trendtaggar skapas så ska samtliga fält i databasen fyllas i enligt mallprojektet.  
Exempelvis ska egenskaper för en trend fyllas i enligt Figur 19.   

Figur 19. Exempel på en analog trendtagg 
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Tabell 8. Beskrivning av inmatningsfälten för en trendtagg 

Fält Beskrivning Kommentar 

Trend Tag Name Samma namn som Variable Tag 
(Expression). 

 

Cluster Name Ska vara Cluster1.  

Expression Variabeltag som matar trend med 
värden. 

Som regel samma namn som 
variabeltaggen. 

Sample Period Hur ofta värdet läses av i DDC. Period varierar beroende på signatyp. 

Type Ska vara TRN_PERIODIC.  

Comment En kommentar ska finnas med förklaring 
av signaltyp. 

Denna kommentar syns för operatören  
i trendhanteringsfönster. 

File name Filename ska vara förvaltningsobjekts-id 
följt av systemnamn. 

Systemnivå 

Area Include-projektets area.  

No. Files Ska vara 2. Tillsammans med Period “1th January” 
ger inställning 2 års historik. 

Storage Method Scaled (2-byte samples). Alt. Floating Point (8-byte samples) för 
värden som kontinuerligt växer. 

Period Ska vara “1th January”.  

Process analyst 

Utifrån skapade trendtaggar ska grupper av trender sparas i ”Process Analyst Views”.  
Grupperna möjliggör uppföljning av ett systems driftförlopp i trendfönstret ”Process Analyst”.  

”Process Analyst View”, pav-filen, måste ha samma namn som namnet på den systembild  
där man avser att nå tillhörande trendfönster från, se figur 20.  

”Automatisk scroll” ska vara aktiverad när man sparar pav-filen för att vara aktiv när pav-filen 
öppnas i Process Analyst. 

Notera! Den definierade gruppens trenduppsättning ska konfigureras så att presentationen  
blir optimal och representativ för att ge möjlighet att följa upp ett systems driftförlopp.  
Utförs i enlighet med mallprojekt.  
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Figur 20. Namngivning av pav-filen med namnet på systembild 

TIDKANALER 

Tidkanaler hanteras överordnat av FlexTime. Mjukvaran är anpassat för interaktion med Citect. 
DDC:n ska anpassas för att ge Flextime förutsättningen att överstyra sina lokala tidkanaler. 

Relevanta tidkanaler ska läggas upp i Flextime, såsom: 

• vardaglig drift, afton och helgdag 

• nattkyla 

• motionskörning 

• ytterbelysning. 

För mer detaljerad funktion för samspel mellan DDC och FlexTime, se bilaga ”CI-FAS Ramverk 
för Citect SCADA inom fastighetsautomation” samt manualer för Flextime. 

Notera! Funktioner för tidkanaler ska utföras enligt mallprojekt.  
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MEDIAMÄTNING 

Karlstads kommun använder både PiiGAB och Elvaco för mediamätning. Projektets ingående 
mätare ska presenteras i Citect via leverantörens gateway och ska utföras enligt mallprojekt.  

PRESENTATION AV MÄTVÄRDEN I CITECT 

Presentation av mätvärden i Citect ska ske på två sätt, antingen i systembild för mätaröversikt  
eller i processbild för kretsen som mätningen betjänar. 

Mätvärden presenteras i processbild 

För exempelvis en värmemängdsmätare ska temperaturer, momentaneffekt och flöde presenteras 
enligt figur 21.   

Figur 21. Värmemängdsmätare i processbild 
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Systembild för mätaröversikt  

En tabell byggs upp för respektive mätartyp med hjälp av genies. Processbilden ska utformas  
enligt Figur 22.  

Mätares kommunikation till Citect sker med PiiGAB alternativet via PiiGAB OPC-server  
och PiiGAB gateway med M-Bus. Alternativt men direktkommunikation via Elvaco gateway  
och modbus.  

Ackumulerad förbrukning ska trendas med en timmes intervall och momentanvärden med  
10 minuters intervall.  

Figur 22. Presentation av mätare och mätvärden i mätaröversikt 
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