
IVT Anywhere
FJÄRRST YRNINGSSYSTEM FÖR  
FASTIGHETSVÄRMEPUMPAR 

Larmar vid drif tstörningar. 

Enkel tillgång via dator,  
smar tphone eller sur fplatta .

Ger komplett energiöversik t 
för alla dina anläggningar.

Skapa egna konton för olika  
användare och fastighetsägare. 

Plug & Play. Enkel installation helt 
utan inställningar i värmepumpen. 

Direktverkande styrsystem 
sparar pengar. 

IVT Anywhere är ett onlineverktyg 
som ger dig en fullständig energi- 
översikt och kontroll över alla  
dina fastigheters inomhusklimat. 
Oavsett var du är kommer du åt 
den webbaserade plattformen.



Det enklaste sättet att kontrollera  
dina fastigheters energiförbrukning. 

IVT Anywhere ger dig kontroll över inomhusklimatet i 
dina fastigheter – överallt och när som helst. Det enda 
du behöver är en internetuppkoppling. Med några få 
klick kan du följa anläggningarna i realtid. Navigera 
mellan inställningar och värden i de anslutna regula
torerna med integrerad webbserver. Alla inställningar 
som görs i IVT Anywhere slår igenom till regulatorerna 
direkt. Därför är det här verktyget ett ovärderligt 
hjälpmedel för dig som arbetar med flera installationer 
eller med en bred geografisk spridning mellan dina 
anläggningar. 

En smar t plattform. 

Med IVT Anywhere kan du t.ex. ge dina kunder 
eller kollegor tillgång till plattformen. För varje 
IVT Anywherekonto kan du skapa ett fritt antal  
användare med olika behörigheter. Varje användare 
får en egen inloggning och ser enbart sina fastig
heter samtidigt som du har full överblick över 
alla installationer. Du bestämmer vilka områden  
och regulatorer respektive användare ska kunna nå. 
Du kan också välja hur mycket du vill tillåta övriga 
användare att ändra i varje uppkopplad enhet. Mervärdet 
för dig blir att du alltid har kontrollen, samtidigt som 
fastighets ägarna får fri tillgång till informationen de 
behöver.

Arbeta med historisk data och 
jämför dina anläggningar över tid.
Direkt efter att regulatorn fått kontakt med tjänsten 
börjar IVT Anywhere logga värden så att du får tillgång 
till den information du behöver för att kunna följa instal
lationerna i dina fastigheter över tid – ända upp till ett 
år tillbaka. Bläddra mellan de olika månadsöversikterna 
för att få en generell överblick, eller exportera din histo
riska data till Excel för djupare analyser. IVT Anywhere 
ger dig underlaget du behöver för att jämföra data 
mellan dina olika anläggningar och att få handfasta 
bevis på att besparingsåtgärder du har gjort verkligen 
ger resultat. 

Analysera och agera direkt.

IVT Anywhere är lätt att använda och ger dig en tydlig 
översikt över dina anläggningar. Så fort regulatorerna 
ansluts till tjänsten genereras en dynamisk driftbild 
av applikationen. De aktuella konfigureringsvärdena 
visas i realtid. Du kan ändra inställningar, börvärden 
och det slår igenom omedelbart. Ärenden som tidigare 
krävde att man tog sig till apparatskåpet kan nu hanteras 
på distans – oavsett hur långt från anläggningen du 
befinner dig. Med IVT Anywhere kan du dessutom 
välja att få larmen via epost och sedan kvittera dem 
från din mobil, surfplatta eller dator. IVT Anywhere 
hjälper dig att arbeta enkelt och effektivt. 

En dynamisk dr if tsbild

Dator, mobil eller sur fplatta

Router med brandvägg

Regulator med TCP/IP-por t

För suppor t kontakta Regin via info@regin.se eller telefon 031-720 02 00.

Inloggningsuppgifter.

www.ivt.se/anywhere    
Konto: IVTdemo
Användarnamn: IVTdemo
Lösenord: IVTdemo 


