
Köpcentrum/handel
Kv Caroli

Övrigt
Scandlines HH

BAS2
Den enkla vägen till energibesparing

Effektiv fastighetsautomation från Bastec

STYR SMART

FLER ÄN

5000
BYGGNADER I SVERIGE
STYRS OCH ÖVERVAKAS

AV BASTECS SYSTEM

100%
FJÄRRKONFIGURERBART
WEBBASERAD LÖSNING

5 års
PRODUKTGARANTI

BAS2 passar lika bra till nybyggnation som till ombyggnad av äldre system. 
Här är några exempel från Bastecs egna entreprenader i Skåneregionen. 
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Bastec AB är ett svenskt expansivt, innovativt företag med egna produkter och tjänster  
för hållbar fastighetsautomation. Vi har ett nära samarbete med systeminstallatörer över 
hela landet som genomför entreprenader och slutkundsprojekt. I Skåne genomför Bastec 
även egna entreprenader. Våra produkter och tjänster hanterar styrning, reglering, mät-
ning, övervakning, larmhantering, energiuppföljning, optimering och analys, av allt från 

flerbostadshus och kontor till sjukhus och högteknologiska labb.

Bastec AB  |  Hästvägen 4A  |  212 35 Malmö 
Växel: 010-330 80 00  |  info@bastec.se  |  bastec.se

Vi har gjort det enkelt att spara energi sedan 1989.



Bastec DUC (DatorUnderCentral) är styrsystemet där 
alla givare, ställdon, pumpar, fläktar mm ansluts. Sys-
temet är decentraliserat och uppbyggt kring en eller 
flera DUC:ar. Varje DUC hanterar ofta en bestämd del 
av anläggningen. Stora anläggningar består normalt 
av flera DUC:ar.

BAS2 är en helt licensbefriad programvara med bild- 
editor och konfigureringsverktyg. Programmering av 
BAS2 kan göras med en USB kabel typ B eller via en 
fjärranslutning.

BAS2 levereras med alla komponenter från början 
och via inbyggt gränssnitt nås samtliga parametrar 
som trender, funktionsbeskrivning, manöverpanel, 
larm, flödesbilder, signaldatabas, kalender, åtgärds- 
logg mm. 

BAS2 är webbaserat med inbyggd fullgrafisk webb-
server. Det gör det smidigt att arbeta med hela syste-
met även på distans och support kan då också enkelt 
ges. I BAS2 ingår fri telefonsupport för användare 
och systemintegratörer.

De kostnadsfria apparna för Android, iPhone och 
iPad gör det enkelt att alltid ha systemet med sig i 
fickan. Apparna ger också snabb tillgång till eventu-
ellt larm och gör att börvärden eller drifttider smidigt 
kan ändras.

STYR SMART MED BASTEC

BAS2 – ett objektkonfigurerat system
BAS2 använder färdiga utprovade objekt och behöver 
inte någon projektspecifik källkod. Samtliga värden 
och funktioner konfigureras direkt i respektive objekt, 
som gör att antalet kodade programrader minskar.

Larmhantering
Larm löser ut om något har hänt i en anläggning. 
BAS2 erbjuder 4 larmtillstånd och 9 olika larmgrup-
per. Via en larmåtgärdslista skickas larm till lokal/
extern skrivare, överordnade system, e-post, SMS, 
appar, SOS, m.m.

Loggning
I BAS2 kan man logga alla typer av analoga och 
digitala värden. Loggarna kan sparas i en komma- 
separerad fil.

Kommunikation
Kommunikation via USB, Ethernet TCP/IP, DUC-slinga, 
GSM-modem, OP/PC, Modbus RTU/TCP, samt M-Bus.

När man väljer inställningar eller egenskaper för olika 
objekt, öppnas dialogrutor för en enkel konfiguration. 
De parametrar som visas beror på hur objekten har 
konfigurerats i BAS2. Ändringar kan även göras via 
en fjärranslutning.

Gör ett smart val av styrsystem,  
välj BAS2 från Bastec.

BAS2-system
Tillgängliga objekt:
• Digital ingång
• Digital utgång
• Analog ingång
• Analog utgång
• Digital minnescell
• Analog minnescell
• Tidur
• Drifttid
• Exportcell
• Modbus
• Larm
• Larmgrupp
• Pulsingång
• Pump
• Nattkylning
• Varmhållning
• M-Bus
• Fördröjning
• Vippa
• Regulator

Övriga funktioner:
• 32 bitars matte
• Daggpunkt
• Roten ut
• Prioritetsstart
• Och
• Eller
• Exklusivt eller
• Mindre än
• Större än
• Likhet
• Minimum
• Maximum
• Addition
• Subtraktion
• Multiplikation
• Division

Antal objekt:
• 25 regulatorer
• 50 Tidkanaler
• 25 Pumpstyrningar
• 128 Trendloggor
• 250 Modbusvärden 

(Option)
• 150 M-Bus
• 90 larm

EXEMPEL PÅ FÄRDIGA MALLAR ÖVER FLÖDESBILDER

Mallar finns tillgängliga för partners via medlemsinloggning på bastec.se

Bastec-produkter
Bastec tillverkar BAS2-ducar för 
alla behov. Det finns kompakta  
enheter för standard normkapsling,  
färdigbyggda apparatskåp, OEM-lösningar och  
moduluppbyggda rack som erbjuder beställaren fullständig valfrihet. 
Samtliga kan kombineras fritt och har identisk mjukvara och funktionalitet.


