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Steg 1
Du har fått en aktiveringslänk av oss via mail. 
Klicka på den och skapa ett konto.

Steg 2 
Surfa in på webbsidan www.ixon.com och 
logga in. Efter du loggat in klickar du på 
ikononen som är rödmarkerad. Sedan klickar 
du på ”Lägg till på hemskärmen”.

Steg 3
Webbappen finns nu på din telefon. Klicka på 
appen Rawkoll för att öppna.

Installation
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Appen

Hemskärmen

Hemma/Borta
Växlande knapp som indikerar om du är 
i hemma eller bortaläge. 
Blå ikon = Hemmaläge. Röd ikon = Bortaläge.

Vid ”Hemmaläge” slås ström till för kraft som 
inte behöver vara påslagen vid ”Bortaläget”. 
Fastigheten sätts  i komfortdrift för klimatet, 
relän för elradiatorer dras och temperaturen 
regleras på lokala givare på radiatorer. Sig-
nalen till värmepumpen sätts till temperatur 
hemma. Larm för dörrar och närvaro stängs 
av.

Vid ”Bortaläge“ aktiveras larmsensorer på 
dörrar och fönster samt närvarosensorer. 
Kraft som ej behöver vara på stängs av och 
temperaturen i fastigheten sätt till 
ekonomidrift.

Larm
Om larmikonen är röd finns det aktiva larm 
i fastigheten, klicka på ikonen för att se vad 
som larmar. Är ikonen blå finns inga aktiva 
larm. 
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Allmänt

Grundpaketet innehåller:
1st utegivare för att mäta temperatur, luftfuktighet och ljus. 
1st brandvarnare.
1st innegivare för temperatur & luftfuktighet 
1st vattenläckagelarm.
12st reläutgångar för styrning av elkraften. 

Systemet är förberett för 1st central klimatzon och 10st rumszoner för värme, 
kyla och larm samt 14st belysningszoner. Systemet är även förberett för 204st 
larm, som aktiveras genom att man lägger till ID på sensorn man har behov av. 



Elförbrukningssida

Till vänster: Vilken strömförbrukare som berörs. 
Ström: Hur mycket ström som förbrukas. 
Energi: Hur mycket energi som förbrukas.
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Larmsida

Tid: Visar datum,månad, år, timme, minut.
Meddelande: Visar vilken larmtyp det är.
Larm syns i appen, så länge de är aktiva för 
larmhistorik se mail från din anläggning.

Elförbrukning
Sida för att se olika större strömförbrukare.

Temperatur
Här kan temperatur i nyttjade klimatzoner 
följas. 

Belysning
Via denna sida kan belysning i fastigheten 
manövereras.

Elbilsladdning
Möjlighet finns att ställa in när laddning av bil 
sker enligt pris på elbörsen.

Inställningar
Inställningssida där du ställer in temperatur 
vid ”bortaläget”, styrning av värmekabel för 
inkommande vatten. Här finns även även 
sidor för att se larmsensorer och en sida för 
inställning av temperaturlarm för hög eller låg 
temperatur. Det finns även en knapp för att 
komma i kontakt med stugvärd.

Här kan du få ett larm om något borde dra ström men 
inte gör det. Till exempel om din frys slutat fungera.



Temperaturssida

Rum: Vilket rum som berörs.
Fukt: Hur hög fuktprocent det är.
Temp: Aktuell temperatur.
Börvärde: Vilken temperatur värmen regleras mot.
Värme: Procentvärde på ställdon.

Belysningssida

Visar varje rum som finns i stugan. Varje rum 
har som standard förberett för två stycken 
lampor. Grön ikon = På. Blå ikon = Av. 
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Billaddningssida

Tid: Vilken timme på dygnet som berörs.
På/Av: Om elbilsladdning är på eller av.
Pris: Aktuellt pris för varje timme.
Grön ikon = På. Röd ikon = Av.



Inställningar

Inställningar för Hemma/borta läge.
Inställningar för Värmekabel.
Inställningar Larmgräns för Temperaturlarm .
Inställningar för Larmsensorer.
Inställningar för Skalskydd.
Stugvärd ring mig - Stugvärd kommer 
kontakta dig för att hjälpa dig med det du 
önskar.

Inställningar för hemma/borta läge

Hemma temp: Den temp ditt system kommer 
att arbeta mot om du har en annan eller flera 
värmekällor än elradiatorer.
Borta min temp: Lägsta temp som får vara 
i stugan. Klicka på °C för att ändra värdet 
manuellt.
Tid: Vilken timme på dygnet som berörs.
Pris: Aktuellt pris för varje timme.
Grön ikon = På. Röd ikon = Av.

Inställningar Värmekabel

Start värmekabel: Hur många °C det ska vara 
utomhus för att värmekabel ska starta. Klicka 
på °C för att ändra värdet manuellt.
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Värmekabeln startar när utetemperaturen är lägre än 
inställd temperatur. När utetemperaturen stiger över 
inställd temperatur igen så är värmekablen aktiv i 
ytterligare ett dygn för att säkerställa att det blivit vår.



Inställningar Temperatur

Till vänster: Vilket rum som berörs.
Larm Lågtemp: Larmgräns för lägsta °C i berört rum.
Larm Högtemp: Larmgräns för högsta °C i berört rum.
Fuktlarm: Larmgräns för fuktprocent i berört rum.

Inställningar Larmsensorer

Denna sida visar vilka 
larmsensorer du köpt till din anläggning. 
Till vänster visas vilket rum som berörs.

Sensorer som visas är:
Brandlarm
Vattenläckage
Fria larm
Positionslarm
Grön ikon = Inget larm. Röd ikon = Larm.

Inställningar Skalskydd

Denna sida visar vilka larmsensorer du köpt till ditt 
skaldskydd på din anläggning. 
Till vänster visas vilket rum som berörs.

Sensorer som visas är:
Dörr
Fönster
Fönster
Grön ikon = Inget larm. Röd ikon = Larm.
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Larm

Systemet innehåller 239 förkonfigurerade larm som aktiveras när larmsensorn sätts i gång. 
Larm och trygghet är uppdelat i följande kategorier:

Brandlarm
Varje brandsensor har 3st larmpunkter.

Larm 1. Brand. Vid indikering av rök larmar brand.
Larm 2. Kommunikationsfel. Är sensorn monterad felaktigt eller för långt från mottagaren så 
kommer larmet att aktiveras. Varje timme läser systemet av sensorns status för att se till att 
allt är som det ska. Uteblir signalen kommer det ett kommunikationsfelslarm.
Larm 3. Batterikontroll. När batteriet börja bli svagt indikerar systemet det och varnar för att 
säkerställa att det alltid fungerar som det ska.

Systemet är som standard utrustat med 1st central branddetektor i huset, det går sedan att 
komplettera med 10st ytterligare i olika rum/zoner

Temperatur & fuktlarm
Varje temperatur & fuktsensor har 4st larmpunkter.

Larm 1. Lågtemperatur. När temperaturen i utrymmet underskrider önskat värde larmar sys-
temet. Detta är bland annat till för att förhindra att något fryser sönder.
Larm 2. Högtemperatur. När temperaturen i utrymmet överskrider önskat värde larmar sys-
temet. Detta är bland annat till för att säkerställa om något är temperaturkänsligt eller om 
hyresgästen blivit lovad en viss temperatur och att temperaturen inte överskrids.
Larm 3. Fuktlarm. Om luftfuktigheten blir för hög så larmar systemet. Detta för att förbygga 
mögel. Luftfuktigheten ska inte överskrida 75% för att säkerställa att mögel inte bildas.
Larm 4. Kommunikationsfel. Är sensorn monterad felaktigt eller för långt från mottagaren så 
kommer larmet att aktiveras. Varje timme läser systemet av sensorns status för att se till att 
allt är som det ska. Uteblir signalen kommer det ett kommunikationsfelslarm.

Systemet är som standard utrustat med 1st central temperatur och fuktsensor i huset, det 
går sedan att komplettera med 10st ytterligare i olika rum/zoner

Frysboxlarm
Varje frysboxsensor har 2st larmpunkter.

Detta är ett larm för att skydda till exempel mat i frysboxen. Om temperaturen blir varmare 
än önskad temperatur så larmar systemet.

Larm 1. Högtemperatur. När temperaturen i utrymmet överskrider önskat värde larmar syste-
met.
Larm 2. Kommunikationsfel. Är sensorn monterad felaktigt eller för långt från mottagaren så 
kommer larmet att aktiveras. Varje timme läser systemet av sensorns status för att se till att 
allt är som det ska. Uteblir signalen kommer det ett kommunikationsfelslarm.

Systemet är gjort för 1st fryslarm.
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Positionslarm
Varje positionssensor har 3st larmpunkter.

Montera sensorn på det föremål du vill skydda. Det kan till exempel vara en snöskoter, båt 
eller något man förvarar på gården. Flyttas föremålet larmar sensorn.

Larm 1. Positionslarm. Om föremålet flyttas larmar systemet.
Larm 2. Kommunikationsfel. Är sensorn monterad felaktigt eller för långt från mottagaren så 
kommer larmet att aktiveras. Varje timme läser systemet av sensorns status för att se till att 
allt är som det ska. Uteblir signalen kommer det ett kommunikationsfelslarm.
Larm 3. Batterikontroll. När batteriet börja bli svagt indikerar systemet det och varnar för att 
säkerställa att det alltid fungerar som det ska.

Systemet är gjort för 11st positionslarm.

Fria larm
Varje fritt larm har 3st larmpunkter.

Om det är något speciellt du vill skydda så är det möjligt att koppla in larmingångar.
Det kan till exempel vara en port, en bergvärmepump eller något annat. 

Larm 1. Positionslarm. Om föremålet flyttas larmar systemet.
Larm 2. Kommunikationsfel. Är sensorn monterad felaktigt eller för långt från mottagaren så 
kommer larmet att aktiveras. Varje timme läser systemet av sensorns status för att se till att 
allt är som det ska. Uteblir signalen kommer det ett kommunikationsfelslarm.
Larm 3. Batterikontroll. Batterikontroll. När batteriet börja bli svagt indikerar systemet det och 
varnar för att säkerställa att det alltid fungerar som det ska.

Systemet är gjort för 11st Fria larm

Skalskyddslarm närvaro
Varje närvarosensor har 2st larmpunkter.

Systemet är förberett för närvarolarm. Om huset är i bortaläge och det är närvaro i huset 
indikerar systemet larm för närvaro och inbrott i huset.

Larm 1. Närvarolarm. Finns det rörelse i huset vid bortaläge larmar systemet.
Larm 2. Kommunikationsfel. Är sensorn monterad felaktigt eller för långt från mottagaren så 
kommer larmet att aktiveras. Varje timme läser systemet av sensorns status för att se till att 
allt är som det ska. Uteblir signalen kommer det ett kommunikationsfelslarm.

Systemet är gjort för en central närvarosensor och kan kompletteras med 10st ytterligare i 
olika rum/zoner.
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Skalskyddslarm för dörr & fönster
Varje magnetkontaktsensor har 2st larmpunkter.

Systemet är förberett för magnetkontakter som sätts vid dörrar och fönster. Om huset är i 
bortaläge och det är ett fönster eller en dörr i huset som indikerar öppet så larmar systemet 
för och inbrott i huset.

Vid hemmaläge kan du se om det är öppet eller stängt i appen utan larm.

Larm 1. Öppet/stängt larm att någon är där vid bortaläge i huset.
Larm 2. Kommunikationsfel. Är sensorn monterad felaktigt eller för långt från mottagaren så 
kommer larmet att aktiveras. Varje timme läser systemet av sensorns status för att se till att 
allt är som det ska. Uteblir signalen kommer det ett kommunikationsfelslarm.

Systemet är som standard utrustat med 1st central magnet på entrédörren och kan komplet-
teras med 10st ytterligare rum/zoner med 2st magneter/zon

Vattenläckage larm
Varje vattenläckagesensor har 1st larmpunkt.

Larm 1. Vattenläckage 

Systemet är förberett för 11st läckagelarm. Det kan till exempel vara för att lägga under disk-
maskinen, vid vattenpumpen eller något annat känsligt ställe.

Ring mig larm
Systemet är utrustat med ett ”ring mig” larm. Det larmet sänds till alla som får larm från din 
fastighet. Avsikten med detta larm är att du som är ansluten till en stugvärd snabbt ska kun-
na komma i kontakt med denne och få hjälp med problemet. Stugvärden kommer få en notis 
om att du vill bli kontaktat. Det kan vara allt ifrån att du behöver skottat, att veden behöver 
fyllas på eller något helt annat.

Utöver dessa larm så larmar systemet vid säkring & elfel.
Borde någon förbrukare dra ström men inte gör det så larmar systemet.
Det finns 12st säkring & elfels larm.


