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TIIVISTELMÄ 

 

System Engineering Tool on ohjelmisto,  jolla ohjelmoidaan Trend-merkkisiä logiikoita. 

Työn tarkoituksena on luoda valmiit makrot ohjelmista, joita yleisimmin käytetään. 

ActiveSet Ky panostaa tällä hetkellä paljon työn yksinkertaistamiseen ja 

standardisointiin. Nämä makrot ovat pohjana yksinkertaisille projekteille, joissa on 

samanlaiset kokoonpanot. Tästä esimerkkinä lämmönjako, jossa on patteri-, ilmastointi- 

ja lämminkäyttövesiverkosto. Työssä esiintyvät makrot helpottavat 

automaatioasentajien työtä kentällä. Logiikkaohjelma määrää miten rakennetaan 

valvonta-alakeskus ja valitaan laitteistokokoonpano. 

Makrojen suunnittelussa huomioon otettavia asioita ovat toiminta, yksinkertaisuus ja 

ymmärrettävyys. Työssä käydään läpi yleisimmät logiikkalohkot ja miten niistä 

muodostetaan toimiva ohjelma. Työssä käydään läpi myös säätöpiirien toiminta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avainsanat: Kiinteistöautomaatio, Trend, System Engineering Tool, SET 



 
 
TAMK University of Applied Sciences 
Degree Programme in Electrical Engineering, Automation Technology 
Juho Lamberg 
Automation programming development for heating process 
34 pages + 9 attachments 
April 2010 
Thesis supervisor: Jukka Falkman 
Co-operating Company: Active Set Ky, Juha Lamberg 
 

ABSTRACT 

 

System Engineering Tool is very complicated logic programming software. In this job I 

will going to tell how different heating systems work properly and how the software 

works. 

Activeset Ky is growing company and it is constantly trying to simplify all the working 

procedures. Company doesn’t have any standards and in this job the basic heating 

process is made to be used as macros.  
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1 Johdanto 
 

 

1.1 ActiveSet Ky 

 

ActiveSet Ky on perustettu vuonna 2000 ja se toimii rakennusautomaatioalalla. 

Yrityksessä työskentelee kaksi kokoaikaista ja kolme osa-aikaista työntekijää. Pienenä 

yrityksenä toimiminen isojen yritysten maailmassa on haastavaa. Kilpailukykyä täytyy 

pitää yllä kouluttautumalla ja käyttämällä rohkeasti uusia tuotteita. Urakkalaskenta 

täytyy tehdä huolella, jottei yritys tarjoa liian halvalla ja näin toimi tappiolla.  

Yritys on aina panostanut tinkimättömään laatuun, koska se ei pienen työntekijämäärän 

vuoksi pysty massatuotantoon. Tästä syystä yrityksen liikevaihto on noussut 

talouskriisin aikana. Pienen yrityksen etuja ovat pienet kiinteät kulut ja tekemisen 

vapaus.  

 

 

1.2 Asiakkaat 

 

Puolustusvoimat on ActiveSet Ky:n suurin asiakas. Muita suuria asiakkaita ovat UPM-

Raflatac, Jämsän kaupunki, Metso Paper ja Georgia Pacific. 
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2 Tavoitteet 
 

Tässä työssä kuvataan logiikkaohjelmiston kehittämistyö yksinkertaiseen 

lämmönjakokohteeseen. Työn tavoite oli luoda toimiva ja mahdollisimman 

yksinkertainen logiikkaohjelmisto yleisimpiin lämmönjakokohteisiin. Erityisesti työssä 

perehdytään logiikkaohjelmiston toimintaan ja säätöpiirien suunnitteluun. 

Ohjelmamakrot tulevat toimimaan yrityksen automaatioasentajien tukena kentällä. Näitä 

makroja käyttämällä automaatioasentajat osaavat virittää omatoimisesti lämmönjaon 

toimintakuntoon. 

Työssä kuvataan seuraavat asiat: 

- Miksi säätölaitteet ohjaavat lämmönjakoa? 

- Miten logiikkaohjelma vaikuttaa I/O:hon? 

- Miten eri logiikkalohkot toimivat? 

- Miten logiikkalohkoista muodostetaan toimiva ohjelma? 

- Miten patteriverkoston säätö toimii? 

- Miten ilmastointiverkoston säätö toimii? 

- Miten lkv-verkoston säätö toimii? 

- Miten kylmä- ja kaukolämpövesimäärän mittaus ja laskenta toteutetaan? 

- Miten lämmönjaon eri hälytykset määritellään? 
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3 Lämmönjako 
 

Lämmönjaolla tarkoitetaan yleensä laitteita,  joilla keskitetysti jaetaan esimerkiksi 

kaukolämmöstä tai öljykattilasta saatu lämpöenergia eri verkostoihin, joita ovat 

esimerkiksi patteriverkosto ja lämminkäyttövesiverkosto. Lämmönjakohuoneessa on 

lämmönjakoalakeskus, jossa verkostojen lämmönvaihtimet ovat. 

 

 

3.1 Laatujärjestelmä 

 

Energiansäästöllä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapallon ilmaston 

lämpiämisen ja kasvihuoneilmiön torjuminen ovat tulevaisuuden 

suurimpia haasteita. Energiansäästö on samalla elinympäristömme 

säästämistä. 

 

Energian tehokas käyttö on oleellinen osa vuonna 2001 valmistunutta 

kansallista ilmastostrategiaa. Energiankulutukseen vaikuttaminen on 

keskeisessä asemassa Suomen täyttäessä osaansa kansainvälisistä 

ilmastosopimuksista. Suomi on sitoutunut palauttamaan 

hiilidioksidipäästöt vuoden 1990 tasolle vuoteen 2010 mennessä.  

 

Rakennusten lämmitys on yksi keskeisistä energian käyttöalueista. Se on 

noin viidennes energian kokonaiskulutuksesta Suomessa. Rakennusten 

energiankulutukseen vaikuttaminen ja tehokas energiankäyttö on siten 

tärkeää. 

Vuonna 1993–1994 toteutettiin Motiva-1-projekti lämmitysjärjestelmien 

toiminnan, suunnittelun ja asennustapojen kehittämiseksi. Projektin 

tuloksena syntyi Motiva-1-perussäädön laatujärjestelmä. (Perus-säätöesite 

2009,2) 
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3.2 Patteriverkosto 

 

Patteriverkosto on ulkolämpötilakompensoitu ja sen säätökäyrä on toteutettu kolmella 

taitepisteellä. Taulukossa 1 näkyvät arvot ovat käyttäjän muutettavissa. Taulukon 

arvoista muodostuu patteriverkoston säätökäyrä, joka näkyy kuviossa 1. Esimerkiksi jos 

asunnossa on -27˚C pakkasella liian kylmä, voidaan patteriverkoston kiertoveden 

lämpötilaa kohottaa nostamalla käyrän huippuarvoa. Patteriverkostossa on yleensä 

varaus yöpudotukselle, joka yleensä on 10 ˚C.  

Patteriverkosto on iso ja hitaasti reagoiva verkosto, johon venttiilin nopeat liikkeet 

vaikuttavat hitaasti. Sen takia säätimen vahvistus on pieni ja integrointiaika pitkä. Liian 

suuri vahvistus aiheuttaa säätöpiirin värähtelyä, joka pahimmillaan aiheuttaa laitteiston 

turhaa kulumista. 

 

 

Kuvio 1:Patteriverkoston säätökäyrä 

 

Taulukko 1 :Patteriverkoston taitepisteet  

Ulkolämpötila ˚C Verkoston menovesi ˚C 

20 20 

0 40 

-27 68 
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3.3 Ilmastointiverkosto 

 

Ilmastointiverkosto on myös ulkolämpötilakompensoitu ja sen säätökäyrä on toteutettu 

kolmella taitepisteellä. Ilmastointiverkostossa ei ole yleensä varausta yöpudotukselle. 

Ilmastointiverkostossa on hieman korkeammat lämpötilat, koska ilmastointikoneen 

patterissa on jäätymisvaara. Kuviossa 2 näkyy patteriverkoston säätökäyrän. Taulukossa 

2 näkyy patteriverkoston taitepisteet.  

Ilmastointiverkoston säätö on hieman hankalampi, koska ilmastointikoneet eivät aina 

käy ympäri vuorokauden. Lämpötilan laskiessa pakkaselle ilmastointikoneiden 

energiantarve on koneiden seistessä  pieni ja käydessä suuri. Ilmastointiverkosto on 

myös tilavuudeltaan suuri ja rauhallisesti käyttäytyvä verkosto. Tämän takia säädönkin 

täytyy olla rauhallinen, jotta laitteisto ei pääse turhaan kulumaan. 

 

 

Kuvio 2: Ilmastointiverkoston säätökäyrä 

Taulukko 2: Ilmastointiverkoston taitepisteet 

Ulkolämpötila ˚C Verkoston menovesi ˚C 

20 20 

0 45 

-27 80 
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3.4 Lämpimän käyttöveden verkosto 

 

Lämpimän käyttöveden menolämpötila pidetään 55-60˚C. Tämä on vaikeasäätöinen 

verkosto verrattuna esimerkiksi patteriverkostoon, koska joskus lämmintä käyttövettä ei 

kulu ollenkaan, mutta joskus taas todella suuria määriä. Kohteissa, joissa on suuria 

hetkellisiä lämpimänkäyttöveden kulutuspiikkejä käytetään yleensä kahta eri kokoista 

venttiiliä.    
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4 Trend-laitteisto 
 

Trend-tuoteperheeseen kuuluu useita eri ohjelmistoja, joilla tarkkaillaan ja muutetaan 

logiikkaohjelmia. Trend-laitteisto laajenee jatkuvasti uusilla innovatiivisilla tuotteilla, 

kuten esimerkiksi langattomilla antureilla. Uusia ohjelmapäivityksiä valmistuu 

jatkuvasti. 

 

 

4.1 System Engineering Tool 

 

Kuviossa 4 näkyy SET-logiikkaohjelman pohja, johon projekti luodaan. Projektin 

luomisen jälkeen valitaan LAN-numero ja tarvittavat alakeskukset. Luvussa 6 selostan 

ohjelmasta lisää. 

 

 

Kuvio 4: SET:in ohjelmointityökalu 
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4.2 963-valvontaohjelmisto 

 

963 on graafinen ja reaaliaikainen käyttöliittymä Trend- 

rakennusautomaatiojärjestelmään. Sen avulla voidaan hallita ja raportoida 

rakennusautomaatiojärjestelmän toimintoja. Kaikkia ohjelmiston toimintoja voidaan 

käyttää hiirellä. Tarkoilla käyttäjäkohtaisilla määrittelyillä varmistetaan, että käyttäjä 

pääsee katselemaan ja muuttamaan ainoastaan hänelle sallittuja toimintoja. 

963:ssa on integroitu palvelin, johon voidaan ottaa yhteyttä käyttäen yleisiä internet-

selaimia. Tämä sallii jopa 25 yhtäaikaista käyttäjää. 

Sen keskeisiä ominaisuuksia ovat 

- Graafinen käyttöliittymä kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmään, joko 

paikallisesti tai internet-selaimen kautta 

- Hälytyksien jälleensiirto ja historiatietojen tallennus 

- Automaattinen tietojen tallennus automaatiojärjestelmästä 

- Yrityksen HTML-sivujen katselu intranetin tai internetin kautta 

- Ajastetut tehtävät ja monipuoliset komentosarjat 

- Yhden tai useamman trendiseurannan yhtäaikainen katselu 

- IT-järjestelmän osaksi sulautuminen 

- Jatkohälytysten käsittely sähköpostilla, etäkirjoittimelle, GSM-puhelimiin jne. 

- Yhteensopivuus RAUinfo-palvelun kanssa 

- Yhteensopivuus FimX Network -palvelun kanssa 
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4.3 IQView-verkkokäsipääte 

 

IQView on kosketusnäytöllä varustettu verkkokäsipääte, joka toimii Trend-

rakennusautomaatiojärjestelmän käyttöliittymänä. IQViewissä on tuttuja piirteitä 

Windows-käyttöjärjestelmästä. Valintarakenteesta valitaan katseltava alakeskus, josta 

voidaan edetä piste-, trendi-, hälytys- tai aikaohjelmanäyttöön. 

IQViewistä on olemassa edullinen versio, jossa on mustavalkonäyttö sekä RS-232-

liityntä. Vakioversiossa on värinäyttö, RS-232, RJ-45 (Ethernet) ja Trendin 

virtasilmukkaliitynnät. 

Kaikissa versioissa on kiinteä relelähtö, johon voidaan kytkeä esim. ulkoinen hälytyksen 

merkkiääni. 

IQViewin keskeiset ominaisuudet ovat 

- RJ-45 (Ethernet), RS-232 ja virtusilmukkaliitynnät 

- Pinta- ja uppoasennusmallit 

- 24VAC tai 28..37VDC käyttöjännite 

- Kosketusnäyttö 

- Mustavalko- tai värinäyttö 

- Yhteensopiva kaikkien Trendin alakeskusten kanssa 

- Kahdeksan käyttäjää omilla käyttäjätasoillaan 

- Pisteiden oloarvojen katselu sekä asetusarvojen muutokset 

 

 

4.4 916-valvontaohjelmisto 

 

916 on kannettaviin mobiililaitteisiin suunniteltu valvontaohjelma, joka toimii 

käyttöliittymänä Trendin rakennusautomaatiojärjestelmään. Käyttöjärjestelmänä on 

Microsoft Pocket PC, esim. Compaq iPAQ. 
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916 voidaan kytkeä järjestelmään RS-232:lla, RJ-45:llä (Ethernet), GSM-puhelimella tai 

modeemilla. 

916-valvontaohjelmiston keskeiset ominaisuudet ovat 

- Yhteensopiva kaikkien Trendin alakeskusten kanssa 

- Helppokäyttöinen 

- GSM-yhteensopiva 

- Trendi- ja hälytysnäyttö 

- Alakeskusohjelmien varmistus ja palautus 

- Pisteiden oloarvojen katselu sekä asetusarvojen muutokset 

 

 

4.5 Alakeskukset 

 

IQ200-alakeskussarja sisältää laajan valikoiman eri kapasiteetilla varustettuja vapaasti 

ohjelmoitavia alakeskuksia ja niihin soveltuvia liityntäyksiköitä. Tästä syystä on 

mahdollista valita joka kohteeseen optimaalinen kokoonpano, jolla voidaan karsia 

kustannuksia järjestelmän rakentamisessa. 

Trend-verkon ansiosta kohteen alakeskus voidaan sijoittaa mahdollisimman lähelle 

yksittäistä laitetta tai sen ohjaamaa laitoksen osaa. Valinnaisen näyttöpaneelin avulla 

käyttäjä voi hallita yksittäisten tai verkotettujen alakeskusten eri toimintoja, kuten 

trendiseurantaa, oloarvojen ja hälytyshistorian tarkastelua, asetusarvojen ja 

aikaohjelmien muutoksia. 

IQ200-alakeskussarjan ominaisuuksia ovat 

- Laaja valikoima alakeskuksia 

- Modulaarisen rakenteen ansiosta ohjelmia voidaan helposti muuttaa käyttövaatimusten 

muuttuessa 

- Etävalvonnan avulla voidaan valvoa ja hallita järjestelmän kaikkia alakeskuksia 

salasanasuojatusti Trendin vakio-ohjelmistojen avulla 
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- Tekstitiedonsiirto, joka mahdollistaa satojen alakeskusten koordinoidun hallinnan 

- Jatkohälytykset GSM-puhelimeen ilman PC-valvomoa 

- Trendiseuranta kaikille pisteille ja kiinteistön energiatiedot alakeskuksen muistissa 

kolme vuotta 

- Täysin yhteensopivia kaikkien Trend IQ-alakeskusten aiempien sekä uuden sukupolven 

IQ3xcite alakeskuksen kanssa 

 

IQ204-alakeskuksesta on 8 analogista ulostuloa, 8 analogista sisääntuloa ja 8 digitaalista 

sisääntuloa. Analogiset ulostulot toimivat 0-10V:n alueella. Analogiset sisääntulot 

voidaan määritellä joko passiiviseksi virtamittaukseksi (4-20 mA) , aktiiviseksi 

virtamittaukseksi (4-20mA), jännitemittaukseksi (0-10V) tai Trend 

termistorimittaukseksi (10kohmia).  

 

4.6 Kenttälaitteet 

 

Trend-tuoteryhmä sisältää laajan valikoiman antureita, jotka soveltuvat eri 

käyttötarkoituksiin. 

Venttiilivalikoima kattaa kaikki normaalit LVI-sovellukset. Taajuusmuuttajat ovat 

väyläliitynnällä varustettuja. 

Esimerkkejä kenttälaitteista 

- NTC10-lämpötila-anturit ilmanvaihtokanaviin, nesteputkistoihin, huoneilmaan, 

savukaasukanaviin. 

- hiilidioksidipitoisuuslähettimet. 

- paine- ja paine-erolähettimet nesteille. 

- paine-erolähettimet kanavaan. 

- valoisuuslähettimet ulos ja sisälle. 

- väyläliityntäiset taajuusmuuttajat ja sähköenergiamittarit. 

- tuulen nopeuden mittaus. 

- venttiilit ja niiden toimilaitteet. 
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5 Logiikkalohkot 
 

System Engineering Tool koostuu logiikkalohkoista, joilla on eri ominaisuuksia. Tässä 

osiossa esitellään yleisimmin käytetyt lohkot, jotka yhdistetään toimivaksi ohjelmaksi 

piirtotyökalun avulla.  

 

 

5.1 KNOB 

 

KNOB-lohko on luettavissa ja muutettavissa käyttöpäätteiltä, joita voivat olla 

esimerkiksi IQView- käsiohjelmointilaite tai 963-valvomo-ohjelma. 

KNOB-lohkolla voidaan asetella vakio desimaaliluku. Units kohtaan määritellään 

käytettävä yksikkö esimerkiksi bar tai V.  

Top of Range kohtaan määritellään syötettävän arvon yläraja. Esimerkiksi jos Top of 

Range on määritelty 70 ˚C ja huoltomies haluaa nostaa lkv-verkoston lämpötilaa 80 ˚C, 

se ei ole mahdollista. Tällä estetään inhimillisiä erehdyksiä. Kuviossa 5 on esitetty 

KNOB-lohko. 

 

Kuvio 5: KNOB-lohko 
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5.2 Sensor 

 

On olemassa kahden tyyppisiä sensoreita. EXTERNAL on ulkoinen eli fyysinen ja 

INTERNAL on sisäinen eli ohjelmallinen. Fyysiselle sensorille täytyy määrittää type eli 

anturityyppi. Näitä tyyppejä on valittavana rajattomasti, koska tyyppi on itse 

muokattavissa. Niitä voi muokata esimerkiksi seuraaville alueille: 4-20mA, 1-10Vdc tai 

NTC 10kohm.  

Units on yksikkö, joka näkyy sensorin arvon jäljessä valvomonäytöllä tai 

käsilukulaitteella. Se voi olla esimerkiksi bar, rpm tai lux. 

INTERNAL sensor on ohjelmallinen piste, jolla voidaan osoittaa tietyssä pisteessä 

oleva arvo, esimerkiksi patteriverkoston menoveden laskennallinen arvo. Laskennallista 

arvoa ja todellista menoveden arvoa vertailemalla voidaan huomata jos säätöpiirissä on 

jokin vika. Kuviossa 6 on esitetty Sensor-lohkot. 

 

Kuvio 6: Sensor-lohkot 
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5.3 SWITCH 

 

SWITCH-lohkoon voidaan asettaa binäärinen arvo joko 1 tai 0. SWITCH-lohko on 

luettavissa ja muutettavissa käyttöpäätteiltä, joita voivat olla esimerkiksi IQView- 

käsiohjelmointilaite tai 963-valvomo-ohjelma. Kuviossa 7 on esitetty SWITCH-lohko. 

 

 

Kuvio 7: SWITCH-lohko 

 

 

5.4 Driver 

 

Driver-lohko on yhteys  I/O:hon. Driver-lohkon numero kertoo, mihin kanavaan driver 

vaikuttaa. Driver-lohkoja on useita eri tyyppisiä, kuten Riselower , Analog, Digital, 

Time proportional, Binary hysteresis, Multi state ja Cascade. Näistä yleisesti 

käytetyimmät ovat Analog ja Digital. Analog-toiminnolla lohko voi saada arvon 0-

100,0, Digital-toiminnolla taas joko arvon 0 tai 1. 

 Offset tarkoittaa, että kun halutaan 0 - 10 voltin lähdön toimivan kuin 2 - 10 V:n lähtö, 

niin lisätään offsetiin 20%.  Kuviossa 8 on esitetty Driver-lohko. 
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Kuvio 8: Driver-lohko 

 

5.5 ADD/SCLR 

 

Lohkon ulostulo on (E*G)+(F*H) 

Esim. E=1 , F=1 G=10 H=10 niin D=20 

tai  E=-1 , F=1 G=10 H=10 niin D=0 

Tällä lohkolla pystytään siis suorittamaan yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskuja. 

Kuviossa 9 on esitetty ADD/SCLR-lohko. 

 

Kuvio 9: ADD/SCLR-lohko 
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5.6 COMPARATOR 

COMPARATOR on vertailulohko, jossa D muuttuu ykkösestä nollaksi, kun F on 

suurempi kuin E. Käytetään hälytysrajojen määrittelemiseen. Kuviossa 10 on esitetty 

COMPARATOR-lohko. 

 

Kuvio10: COMPARATOR-lohko 

 

 

5.7 MAXIMUM 

MAXIMUM-lohko valitsee lähtöönsä D suurimman sisään tulevan arvon porteista E, F, 

G tai H. Käytetään kohteissa, missä halutaan valitaan suurin arvo lähtöporttiin. 

Kuviossa 11 on esitetty MAXIMUM-lohko. 

 

Kuvio 11: MAXIMUM-lohko  
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5.8 GATE 

 

Lohkon ulostuloon D ohjataan F portin sisältö, kun B muuttuu 1:seksi. B:n nolla-arvolla 

D portissa on portin E arvo. Kuviossa 12 on esitetty GATE-lohko. 

 

Kuvio 12: GATE-lohko 

 

 

5.9 RSCL FR 

 

RSCL FR-lohkon ulostulo D vaihtelee 0-100,0:n välillä. E porttiin syötetään alueen 

yläraja ja F porttiin alueen alaraja. G porttiin kytketään vertailuarvo. Esimerkiksi jos 

E=10 F=0 G=6 niin silloin D on 60. Kuviossa 13 on esitetty RSCL FR-lohko. 

 

Kuvio13 : RSCL FR-lohko 
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5.10 RSCL TO 

 

RSCL TO-lohko toimii hieman samalla tavalla kuin RSCL FR. Ulostulon D minimi-

arvo asetetaan E porttiin ja maksimi F porttiin. G porttiin syötetään arvo 0-100,0 ja sen 

mukaan ulostulon arvo muuttuu. Esimerkiksi jos E=10 ja F=30 G=50, silloin D on 20. 

Kuviossa 14 on esitetty RSCL TO-lohko. 

 

Kuvio 14: RSCL TO-lohko 

 

 

5.11 TIME ZONE 

 

TIME ZONE-lohkoon voidaan määritellä aikoja viikonpäiville, jolloin ulostulo muuttuu 

1:seksi. Kellonajat TIME ZONE-lohkoon voi ohjelmoida esimerkiksi IQView-

käsiohjelmointi työkalulla. Kuviossa 15 on esitetty TIME ZONE-lohko. 

 

Kuvio 15: TIME ZONE-lohko 
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5.12 LOOP 

 

PID-lohko, jossa on paljon ominaisuuksia. Tärkeimmät näistä ovat porttien  A, P, O ja L 

porttien toiminnot.  P porttiin kytketään  mittaus, O porttiin kytketään asetusarvo. Kun 

A porttiin tulee arvo yksi, niin LOOP-lohkon ulostuloon tulee portin L arvo. LOOP-

lohkon parametreihin määritellään säätimen P, I ja D arvot. Sovellusesimerkkejä 

esitellään luvussa 6. Kuviossa 16 on esitetty LOOP-lohko. 

 

Kuvio 16: LOOP-lohko 
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6 Suunnittelu 
 

Active Set Ky halusi kompaktin, helposti käyttöönotettavan ja varman 

säätölaiteratkaisun yksinkertaisiin lämmönjakokohteisiin. Tehtävänäni oli suunnitella 

konfigurointiohjelmalla makropohjat, jotka asentaja osaisi ladata alakeskukseen ja ottaa 

lämmönjaon verkostot käyttöön. 

 

6.1 Verkostojen vaatimukset 

 

Lämmönjakokeskuksessa kaukolämmöstä saatava lämpöenergia siirretään 

lämmönvaihtimien kautta rakennuksen verkostoihin. Kaukolämmöstä mitataan tulo- ja 

paluulämpötila, koska kaukolämpölaitos on määrännyt kuinka paljon tuloveden 

lämpötilasta on käytettävä hyväksi. Liian kuuma kaukolämmön paluulämpötila aiheutuu 

venttiiliviasta tai lämmityspiiri on virheellisesti säädetty. Liitteessä 1 näkyy verkostojen  

logiikkaohjelmien suunnitteluun tarvittavat tiedot.  

 

 

6.2 Lämminkäyttövesiverkosto 

 

S3V mittaa lämpimän käyttövesiverkoston menoveden lämpötilaa. KNOB8 (K8):sta 

asetetaan haluttu lämpötila. LOOP(L2)-lohkon O sisääntulo on säätimen asetusarvo ja P 

mittausarvo. 

Lämpimän käyttövesiverkoston ylärajahälytys saadaan HYST BAND(F14)-lohkoa 

käyttämällä. HYST BAND(F14)-lohkoon määritellään hystereesi ja kun G+F on 

suurempi kuin E niin lohko asettaa ulostulonsa ykköseksi. TIMER(G27) on aseteltu on 

delay eli vetohidastetuksi, jolloin 60 sekunnin päällä oloajan jälkeen lkv-ylärajahälytys 

aktivoituu. Kuviossa 17 on esitetty lämpimän käyttövesiverkoston säätö ja lämpötilan 

ylärajahälytys. 
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Kuvio 17: Lämpimän käyttövesiverkoston säätö ja lämpötilan ylärajahälytys 

 

 

6.3 Patteriverkosto säätö 

 

Patteriverkosto on iso ja hitaasti reagoiva verkosto, johon venttiilin nopeat liikkeet 

vaikuttavat hitaasti. Sen takia säätimen vahvistus on pieni ja integrointi aika pitkä.  

KNOB6 (K6), KNOB7 (K7) ja KNOB8 (K8) määrittelevät x-akselin pisteet. RSCL TO 

(F1) reagoi 0-20˚C ulkolämpötilan mukaan siten, että ulostulo on 0-100,0. RSCL TO 

(F2) taas reagoi -27-0˚C ulkolämpötilan mukaan siten, että ulostulo on 0-100,0. RSCL 

FR (F4) antaa ulostulokseen 20-40 kun sisääntulo on 0-100,0. RSCL FR (F3) antaa 

ulostulokseen 40-66 kun sisääntulo on 0-100,0. COMPARATOR (F5) ja GATE (F6) 

ovat varmistuslohkoja, jotta MAXIMUM-lohkolle ei mene ylimääräisiä signaaleja. S3 

kertoo patteriverkoston laskennallisen arvon. ADD/SCLR (F8) pudottaa ohjausta 10˚C 

kun TIME ZONE (Z1) aktivoituu . Patteriverkoston venttiiliä voidaan manuaalisesti 

ohjata asettamalla SWITCH1 (W1) ykköseksi ja asettamalla KNOB5 (K5) haluttuun 

prosentti arvoon 0-100,0. Kuviossa 18 on esitetty patteriverkoston säätö. 
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Kuvio 18:Patteriverkoston säätö 

6.4 Patteriverkosto painehälytykset 

 

Ylähälytysraja määritellään KNOB9 (K9):sään ja alaraja KNOB10 (K10):neen. 

Hystereesi molemmissa HYST BAND -lohkoissa on 0,1, joten kun paine nousee ja G+F 

on suurempi kuin E, tulee 60 sekunnin päällä oloajan jälkeen hälytys. Samalla 

periaatteella toimii alarajahälytys, kun G+F on suurempi kuin E tulee viiveellä hälytys. 

Kuviossa 19 on esitetty patteriverkoston painehälytykset. 

 

Kuvio 19: Patteriverkoston painehälytykset 
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6.5 Ilmastointiverkosto 

 

Ilmastointiverkoston säätö toimii samalla tavalla kuin patteriverkostonkin mutta ilman 

yöpudotusta. Kuviossa 20 on esitetty ilmastointiverkoston logiikkakaavio. 

 
Kuvio 20: Ilmastointiverkoston logiikkakaavio 

 

 

6.6 Ilmastointiverkoston painehälytykset 

 

Ilmastointiverkoston painehälytykset toteutettiin samalla tavalla kuin patteriverkoston. 

Kuviossa 21 on esitetty ilmastointiverkoston painehälytykset. 
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Kuvio21: Ilmastointiverkoston painehälytykset 

 

 

6.7 Kylmän veden määrämittaus 

 

Kylmän veden määrämittaus toteutettiin COUNTER-lohkolla, johon kertoimeksi 

laitettiin 10, koska kylmävesimäärä mittari antoi 10 litran välein impulssin. Kuviossa 22 

on esitetty kylmän veden määrämittaus. 

 

Kuvio 22: Kylmän veden määrämittaus 
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6.8 Kaukolämpömäärän mittaus 

 

Kaukolämpömäärän mittaus suoritettiin samalla tavalla kuin kylmävesimäärän, mutta 

COUNTER-lohkon kerroin oli vain 0,01. Kuviossa 23 on esitetty kaukolämpömäärän 

laskenta. 

 

Kuvio 23: Kaukolämpömäärän laskenta 

 

 

6.9 Jatkohälytyslogiikka 

 

Jatkohälytyslogiikka jakautuu kahteen eri hälytysryhmään A ja B. A prioriteetin 

hälytykset ovat kiireellisiä ja B prioriteetin vähemmän kiireellisiä. Logiikkakaaviossa 

on myös kummankin hälytysryhmän hälytyksen esto huoltotöitä varten. Esimerkiksi 

rikkinäisen pumpun vaihdon ajaksi hälytysryhmät kytketään pois päältä. Kuviossa 24 on 

esitetty jatkohälytyslogiikka. 
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Kuvio 24: Jatkohälytysten logiikkakaavio 

 

 

6.10 Pisteluettelo 

 

Kun logiikkaohjelma on suunniteltu, poimitaan siitä sisääntulot  ja ulostulot. Niistä 

muodostuu pisteluettelo. Pisteluettelo on hyvänä apuna, kun ruvetaan suunnittelemaan 

valvonta-alakeskus piirustuksia. Pisteluettelo on esitetty liitteessä 2.  
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6.11 Valvonta-alakeskus piirustukset 

 

Pisteluettelo ja PI-kaaviot ovat hyvänä apuna valvonta-alakeskus piirustuksia 

suunniteltaessa. Kun ohjelma on suunniteltu niin valvonta-alakeskus piirustukset 

määräytyvät niiden mukaan. ActiveSet Ky on luonut Autocad-ohjelmistoon valmiit 

symbolit kuvien piirtämistä varten. Näitä symboleita käyttäen oli helppo piirtää 

valvonta-alakeskus piirustukset valmiiksi. Valvonta-alakeskus piirustukset ovat 

liitteessä 3. 
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7 Yhteenveto 
Työ on ollut haastava ja monipuolinen. Kaikista haastavinta oli suunnitella piirit alusta 

lähtien itse ja pitää tavoitteet mielessä. Onnistuin mielestäni työssä hyvin koska piirit 

ovat todella yksinkertaiset ymmärtää. Jokainen automaatioasentaja osaisi kyseisiä 

makroja käyttäen käynnistää lämmönjaon toimintakuntoon. Työn makroille on 

suunnitteilla patentin haku. Kun kyseiset makrot ovat patentoitu voidaan niitä kaupata 

muille Trend-jälleenmyyjille. Suuri kiitos työn onnistumisesta kuuluu Trentec Ky:lle ja 

työn ohjaajalle Jukka Falkmanille.
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