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LARMIA CONTROL AB

40 års erfarenhet av styr- 
och övervakningssystem 
för VVS, varav 30 år med 
datoriserade system. Vi är 
i huvudsak ett utvecklings-
bolag som utvecklar hård- 
och mjukvara för all typ av 
automation men primärt 
fastighetsautomation.

Larmia produkter känne-
tecknas av högsta kvalitet 
med lägsta LCC (Life Cycle 
Cost).

Samtliga system på både 
SCADA-, HMI-, PLC- och  
I/O-nivå är bakåtkompatib-
la vilket ger kunden största 
trygghet vid kompletterin-
gar och systembyten.

Kraftfulla verktyg för analys 
och driftoptimering ger 
stor besparingspotential.

Larmia systemlösningar har 
belönats med Energimyn-
dighetens BELOK-pris för 
det bästa styrsystemet på 
marknaden.

Funktionsexempel

HÄNDELSELISTA 
Alla händelser lagras i flera år

STAPELDIAGRAM
Visar upp till fyra år samtidigt
Valbart för alla energivärden

MANÖVERRUTA 
Objektdialoger för alla typer av objekt 
med tydliga funktioner

DYNAMISKA TRENDKURVOR
Alla signaler loggas med 2 sekunders up-
plösning enligt CoV
Skalorna kan zoomas i X- och Y-led
Sparas i flera år

TIDKANALSSTYRNING
Upp till 100 tidkanaler

GRAFISKA STYRKURVOR
Standard 6 brytpunkter och paral-
lellförskjutning

GRAFISK TOUCHDISPLAY
Svepfunktioner för enkel navigering

PID-REGULATORER
100 st 

VILLKORSBLOCK
500 st friprogrammerbara villkors-
block.

INBYGGD LARMSERVER
SMS- (via Generic Mobile) och mai-
lutskick

SORTERAD LARMLISTA
Högst prioriterat larm längst upp i 
listan.

DATUMSTYRNING
För speciella driftperioder
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Konfiguration

Display
Mjukvara
Mått 
Spänningsmatning 
Batteri

Editering

Kommunikation

Drivrutiner

Anslutningar

4” Wide Färg, TFT-touch
Larmia HMI (Linux)
B 180 mm, H 95 mm, D 40 mm
Via PAC I/O 32
Underhållsladdat lithiumbatteri, enbart för 
klockan
Friprogrammerbar med Larmia ED10 (IEC-
61131-3), funktionsblock och strukturerad 
text
TCP/IP till SCADA

Modbus/TCP (max 75st adresser) och M-bus 
(max 50st adresser)
1 st Ethernet 10/100
1 st ledig USB
1 st USB för PAC I/O
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PAC I/O

Mått L 204 mm, B 128 mm, H 65 mm
DIN-skenmontage

Spänningsmatning 24 V DC +-20% (Option AC/DC matningsdon)
Inbyggd matning för EcoPAC

Digital IN 8 st isolerade ingångar med lysdiodindikering
5 mA ström, kopplas till 0 för aktiv ingång
Max frekvens 100 Hz, kortaste pulslängd 1 ms
2 gemensamma återledare (signaljord) skyddat 
med PTC-motstånd

Analog IN 8 st 16-bitars ingångar
Lysdiod med nivåindikering, för 0-10V eller resis-
tiva givare (Omkoppling med byglar)
Ingångarna kan användas som Digitala In
2 gemensamma återledare till jord (G0)

Digitala UT 8 st reläutgångar med lysdiodindikering, max 2A, 
24V AC/DC
2 gemensamma återledare
Reläerna är varistorskyddade

Analoga UT 8 st 8-bitars 0-10V-utgångar
Lysdiod med nivåindikering
Max belastning 2 mA
2 gemensamma återledare till jord (G0)

Plintanslutning Frånskiljbara plintar för max 2,5 kvmm, AWG12

PAC I/O 64
Ytterligare 32 I/O kan kopplas till EcoPAC, vilket ger 64 möjliga I/O för en EcoPAC.




