
Webbaserad trådlös systemlösning 
för loggning av lägenhetstemperatur

Erab Web-temp Multi

� Säkerställ ditt inomhusklimat, mät och logga lägenhetstemperatur i din fastighet

� Erab  Web-temp består av en GPRS-baserad centralenhet som kan ta emot upp till 2000 givare  

� Den trådlösa temperaturgivaren (batteritid 20 år), har bra räckvidd (100 meter i byggnad)

� Givaren är liten och smidig, för enkel och diskret placering  i lägenhet eller annan plats

� För kontroll av balans i radiatorsystemet, mät och logga 4 – 8 lägenheter väl utspridda

� Hitta dina radiatorer med dålig cirkulation. Med lokala åtgärder, kanske du slipper injustera 
hela fastigheten

� Via  Erab:s web data bas ”Comprobo” kan din/dina fastigheter följas dygnet runt via internet

� Timvärden med datumstämpel på loggade temperaturer 

� Välj själv om du vill ha presentationen i tabellform eller grafiskt

� Alla mätvärden kan enkelt  överföras från tabell till excel, för bearbetning i annan miljö

� Larm kan skickas som E-post

� Hyr eller köp din utrustning



Tekniska data Rumsgivare

Mätområde: +10 till + 50 ºC
Montering: Skruv eller självhäftande tejp
Vikt: 39 gr
Upplösning: 0,5 ºC i område 10-50 ºC
                       0,1 ºC i område 15-30 ºC
Noggrannhet: Bättre än +/- 0,20 ºC 
 i området 18-25 ºC
Mätintervall:  15 min
Dataredundans: Upp till 16 timmar
Batterilivslängd: Minst 20 år
Kapslingsklass: IP20
Storlek: 90 x 44 x 19 mm
Kommunikation: Trådlös radio 
Räckvidd: 100 m
Färg: Vit

Tekniska data Centralenhet

Elanslutning: 1 fas  230V
Kommunikation: Trådlös radio/gprs

Kapslingsklass: IP20 
Storlek: 300x237x45
Färg: Vit

Centralenheten är avsedd för fast  
montage, och placeras på lämpligt ställe 
i fastigheten.  Kommunikation från centralenhet  
till vår internetportal (WDB) sker via GPRS.  
Om loggade mätvärden skall läsas in 
i fastighetens befintliga reglercentral/ 
web-duc, krävs trådburen kommunikation  
(2-tråd) från centralenhet till duc.  

För rätt samband mellan rumstemperatur och 
aktuell utomhustemperatur kan du valfritt välja att  
ansluta den medföljande trådlösa utomhusgivaren.

Den trådlös temperaturgivare 
placeras diskret på lämplig 
innervägg (det inbyggda bat-
teriet räcker i 20 år). 

Via internet och Erab:s 
web databas ”Comprobo” 
kan du följa lägenhets- 
temperaturen i din  
fastighet timme för 
timme dygnet runt.

Tel: 08-121 488 00
Västberga Allé 26, plan 3, 126 30 Hägersten 

info@erab.com, www.erab.com
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