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Opinnäytetyö on osa Technopolis Oyj:n kahden liikerakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmien 
modernisointia. Työ kattaa projektin läpiviennin lukuunottamatta ATK-verkon rakentamista. Työhön 
kuului laitetilaukset, ohjelmointi, käyttöönotto ja lopuksi uuden järjestelmän liittäminen 
etävalvomoon. 
 
Modernisoitavia alakeskuksia oli yhteensä 18. Jokaiseen alakeskukseen vaihdettiin uusi 
automaatiopalvelin, johon käännettiin ohjelmat tietokannan käännöstyökalulla. Käännöstyön 
jälkeen ohjelmavirheet korjattiin ja luotiin grafiikkakuvat. Modernisoinnin yhteydessä rakennettiin 
myös uusi Ethernet-verkko. Sen välityksellä palvelimet liitettiin uuteen etävalvomoon. 
 
Työn tavoitteena oli luoda asiakkaan kiinteistöihin käyttäjäystävällinen ja nykyaikainen 
automaatioratkaisu. Tavoitteeseen päästiin uusien palvelimien ja etävalvomon avulla.  Asiakkaan 
on nyt helpompi valvoa ja ohjata kiinteistönsä automaatiota. 
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This thesis was made as part of modernization of two Technopolis PLC building automation Sys-
tems. It covers all building automation project tasks but constructing the computer network. Project 
tasks included orders for equipment, programming, commissioning and connecting the system up 
to the remote monitoring station. 
 
There were in total 18 CPU units that had to be modernized. Old databases were translated to the 
new system with a database translation tool. Relating to the modernization work a new computer 
network was built. Automation and enterprise servers were interconnected by a computer network. 
 
The goal of the thesis was to make a new user friendly and modern automation solution for the 
customer buildings. New automation servers and remote monitoring station helped to achieve the 
goal.  Customer can now monitor and control their building automation system. 
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SANASTO 

CPU keskusyksikkö 

CSV Comma Separated Values. Excel-tiedosto, jossa arvot on erotettu toisistaan 

pilkulla. 

COM port Toiselta nimeltään sarjaliikenneportti, joka tukee RS-232-protokollaa. 

LJH lämmönjakohuone 

Multistate moniarvoinen muuttuja, jonka arvo voi olla esimerkiksi 1, 2 tai 3 jne 

SVG Scalable Vector Graphics. XML-koodattu kuva. Voi sisältää kuvaa, tekstiä ja 

liikkuvia elementtejä. 

VAC vaihtojännite 

VDC tasajännite 

VAK valvonta-alakeskus 
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1 JOHDANTO 

Kiinteistöautomaation modernisointia tehdään vanhentuviin, usein jopa kymmeniä vuosia 

vanhoihin automaatiojärjestelmiin. Ikääntyessään teknisten laitteiden toimintavarmuus heikkenee 

ja vanhojen laitteiden valmistaminen vähenee, kun uusia laitteita kehitetään.  

 

Työn kohteena oli Technopolis Oyj:n kaksi liikerakennusta, joissa on liiketiloja, oleskelutiloja ja 

ravintola. Kiinteistöjen AtmosCare-järjestelmä oli yli 20 vuotta vanha. CPU-yksiköt vaihdettiin 

Schneider Electric Oy:n StruxureWare-järjestelmän automaatiopalvelimiin. AtmosCaren 

tietokannat käännettiin StruxureWarelle käyttäen apuna tietokannan käännösohjelmaa. 

Ohjelmavirheet korjattiin ja luotiin grafiikkakuvat. Lopuksi palvelimet liitettiin Evalvomo-

etävalvomoon. 

 

Aluksi perehdytään kohteessa käytettyihin väyliin ja vanhan järjestelmän ominaisuuksiin, minkä 

jälkeen esitellään uusi järjestelmä ja verrataan järjestelmiä keskenään. Viimeisenä käsitellään 

työosuus ja pohditaan modernisoinnin hyötyjä loppuasiakkaalle. 
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2 TIETOLIIKENNESTANDARDIT 

Opinnäytetyössä tuli esille useita erilaisia väylätekniikoita. Käsiteltävät väylät eroavat toisistaan  

suorituskyvyltään ja käyttötarkoituksiltaan suuresti. Muun muassa käytettävien laitteiden etäisyys 

toisistaan vaikutti siihen, että vanhojen väylien käyttäminen uudistetussa järjestelmässä ei enää 

ollut käytännöllistä. 

 

RS-232 
 
RS-232 (Recommended Standard 232) on teollisuudessa ja tietokonemaailmassa yleisesti käytetty 

väylästandardi. Tietokonemaailmassa väylä tunnetaan nimellä sarjaliikenneväylä tai RS-232-väylä. 

Standardin määritteli ensimmäisen kerran Electronic Industries Association vuonna 1962 (1). 

Väylässä siirtyy yksi bitti kerrallaan asynkronisesti sarjamuotoisena. Asynkroninen tarkoittaa tässä 

yhteydessä sitä, että vastaanottaja synkronoi kellonsa jokaisesta lähettäjän lähettämästä 

aloitusbitistä, jolloin erillistä kellopulssia ei tarvita. 

 

Väylä on suunniteltu pienille etäisyyksille. Sen suurin mahdollinen siirtonopeus on 15,2 metrin 

matkalla 19 200 b/s (taulukko 1). 

 

TAULUKKO 1. RS-232-väylän nopeus (1) 

 

 

 

Tämä väylästandardi määrittelee väylälle jännitearvot, ajastuksen, toiminnat, tiedonsiirtomallin ja 

fyysiset kytkennät. Tähän väylään voidaan liittää enimmillään kaksi laitetta (1). 
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RS-485 

 

RS-485 (Recommended Standard 485) on RS-232-väylään verrattuna suuremmille etäisyyksille 

suunniteltu, nopeampi väylästandardi, jossa isännöinti tapahtuu vuorosuuntaisesti. Tämä tarkoittaa 

sitä, että vain yksi laite voi lähettää tietoa kerrallaan.  

 

Pienillä etäisyyksillä väylän nopeus voi olla jopa 35 Mb/s. Suurimmalla suositellulla 1 200 metrin 

matkalla väylän nopeus voi olla jopa 100 kb/s, joka sekin on viisinkertainen verrattuna RS-232-

väylän suurimpaan mahdolliseen siirtonopeuteen. 

  

Väylään voidaan kytkeä enimmillään 32 laitetta ja jokainen niistä voi lähettää tietoa omalla 

vuorollaan. Tämä väylästandardi määrittelee väylälle vain sähköiset ominaisuudet. Esimerkiksi 

Modbus ja Profibus toimivat RS-485-standardin mukaisesti (2). 

 

 

RS-422 

 

RS-422 (Recommended Standard 422) muistuttaa RS-485-väylää, mutta väylään voidaan liittää 

enintään kymmenen laitetta, joista lähettäviä laitteita voi olla vain kaksi (2). 
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3 KOHTEEN VANHA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 

Kiinteistössä oli ennen modernisointia Atmostech Oy:n AtmosCare-automaatiojärjestelmä. Siihen 

kuului yhteensä 18 alakeskusta, joissa modernisoitavat CPU-yksiköt sijaitsivat. Järjestelmään 

kuului kiekko- ja glykolilämmöntalteenottoilmastointikoneita, vedenjäähdyttimiä ja 

lämmönjakokeskuksia. Vanhempaa laitteistoa ohjattiin CPU-yksiköllä A88 ja uudempaa laitteistoa 

CPU-yksiköllä iC1000. Tästä eteenpäin CPU-yksiköistä käytetään lyhenteitä A88-yksikkö ja 

iC1000-yksikkö. (Kuva 1.)  

 

 

KUVA 1. AtmosCare-järjestelmä (3, s. 2) 

 

Kuvassa alhaalla sijaitsee iC1000-sarjan ja A88-sarjan IO-moduulit, jotka olivat liitettyinä niitä 

hallinnoiviin CPU-yksiköihin. A88-yksiköt olivat kytkettyinä samaan RS-232-standardin mukaiseen 

mikromodeemiväylään paikallisen kiinteistövalvomon kanssa (kuva 2). 
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KUVA 2. Mikromodeemiväylän kytkentä (3, s. 9) 

 

Mikromodeemiväylä useiden alakeskuksien ja valvomon välillä oli saatu toimimaan niin, että 

jokainen alakeskus keskusteli valvomon kanssa omalla vuorollaan. Valvomo toimi väylän master-

laitteena. Sen tehtävänä oli vuorotella slave-alakeskuksien tietoliikennettä. Vuorosuuntaisen 

master-slave -rakenteen takia mikromodeemiväylä ei ole RS-232-standardin mukainen. 

 

Kuten aiemmin todettiin, RS-232-väylän toiminta heikkenee suurilla etäisyyksillä. Tästä syystä  

mikromodeemiväylä oli rakennettu niin, että kaikki mastereina toimivat CPU-yksiköt olivat 

kytkettynä yhteen väylään valvomo-PC:n kanssa. Master-yksiköihin oli kytkettynä kauempana 

olevat slave-yksiköt omaan aliväyläänsa. Väylät oli toteutettu runkokaapeleilla. RS-232-väylässä 

liikenne kulkee kolmea johdinta pitkin, joista yksi on yhteinen, yksi Tx ja yksi Rx. Yhdellä parilla 

saadaan vain yhdensuuntainen yhteys. Kaksisuuntaiseen liikennöintiin yhteys vaatii ”puolitoista” 

paria. Lisäksi jokaisen mikromodeemin kohdalla oli jatkettu kaapelin häiriösuoja, joka oli 

maadoitettu yhdestä kohdasta. 
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iC1000-yksiköt olivat kytkettynä asiakkaan omaan Ethernet-verkkoon. Tämän verkon kaapelointeja 

pystyttiin käyttämään hyödyksi uutta järjestelmää rakentaessa. 

 

 

AtmosCare 

 

AtmosCare on Atmostech Oy:n kehittämä kiinteistöautomaatiojärjestelmä. Yritys on perustettu 

vuonna 1987. Tässä opinnäytetyöprojektissa käsiteltyä A88-yksikköä on käytetty 90-luvulta 2000-

luvun alkuvuosille. A88-yksikön jälkeen uutena laitteena markkinoille tuli iC1000-yksikkö. Sitä on 

käytetty jossain määrin aina 2010-luvulle asti. (4.) 

 

Atmostech Oy yhdistyi TAC Finland Oy:n kanssa vuonna 2006. Yhdistyneen yrityksen nimeksi tuli 

TAC Atmostech Oy. Molempien valmistajien laitekannat ja järjestelmät yhdistyivät. Niiden 

kehitystyötä ja valmistamista jatkettiin normaalisti. Myöhemmässä vaiheessa Atmostech Oy:n 

säätimiä alettiin modernisoida myös TAC:n uusilla säätimillä.(4.) 

 

 

A88-yksikkö 

 

A88-laitteisto koostuu CPU-yksiköstä ja IO-moduuleista. CPU-yksikköä on kahdenlaista mallia, 

näytötön ja näytöllinen. Näytöllinen malli oli tässä kohteessa yleisemmin käytetty. IO-moduulit olivat 

kytkettynä CPU-yksikköön lattakaapelilla. A88-yksikkö tukee lattakaapeliväylän lisäksi RS232-

väylää. Väylää varten master-yksiköissä oli neljä COM-porttia ja slave-yksiköissä kaksi COM-

porttia. 

 

 

iC1000-yksikkö 

 

iC1000-yksikön ja IO-moduulien välinen tietoliikenne on toteutettu RS-485-liityntäisellä Modbus-

väylällä. Toisin kuin edeltäjäänsä, iC1000-yksikkö on varustettu Flash-muistilla. Muistin 

pääasiallinen tarkoitus on säilyttää ohjelmien ja historiatietojen varmuuskopiot sähkökatkon ylikin. 

Tässä CPU-yksikössä on neljä sarjaporttia. Sarjaportteihin saadaan liitettyä sovitinkortteja, joilla 

halutessa saadaan järjestelmään käyttöön RS232-väylän lisäksi myös RS422- ja RS485-väylät. 

CPU-yksikössä on myös RJ45-liitin, mihin Ethernet-verkkokin oli kytketty. 
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4 UUDISKOHTEEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 

Uudiskohteessa StruxureWare-automaatiojärjestelmän rakenne yleensä on alla olevan kuvan 

mukainen (kuva 3). 

 

KUVA 3. StruxureWare (5, s. 2) 

  

Alimpana kuvassa on automaatiopalvelimet ja niihin liitetyt IO-moduulit. Automaatiopalvelimella 

tapahtuvat kaikki järjestelmän avaintoiminnot. Se kykenee itsenäisesti hallitsemaan siihen liitettyjä 

kiinteistöautomaation prosesseja. Se pitää ohjelmien lisäksi sisällään myös grafiikkakuvat ja trendit. 

 

Automaatiopalvelimet liitetään samaan verkkoon yrityspalvelimen kanssa. Verkko voi olla toteutettu 

esimerkiksi normaalia TCP/ IP-verkkoa käyttäen, jonka välityksellä yrityspalvelimelta käsin voidaan 

valvoa ja ohjata järjestelmiä reaaliajassa. 
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StruxureWare 

 

TAC Atmostech Oy sulautui Schneider Electric Finland Oy:öön vuonna 2014. Schneider Electric 

Finland Oy aloitti SmartStruxure-laitteiston kehittämisen vuonna 2010 ja toi sen markkinoille 2014. 

 

 

Tekniset tiedot 

 

SturuxureWare-järjestelmän laitteisto koostuu tehonlähteestä (Power Supply, PS), 

automaatiopalvelimesta (Automation server, AS) sekä IO-moduuleista. Jokaiseen pohjamoduuliin 

menee 24 VDC tai 24 VAC jännite sekä RS-485-tiedonsiirtoväylä. Moduulit kytketään kuvan 

mukaisesti peräkkäin ja jokaisella on oman  järjestyslukunsa mukainen osoite. (Kuva 4.) 

 

 

KUVA 4. StruxureWare, Hardware (6, s. 8) 

 

 

Tehonlähde 

 

Tehonlähteeseen syötetään 24 VDC tai 24 VAC jännitettä. Sen perään liitetään automaatiopalvelin 

ja IO-moduulit. Tehonlähteen osoite on aina 1. 

 

 

Automaatiopalvelin 

 

Automaatiopalvelimella tapahtuvat kaikki järjestelmän avaintoiminnot. Automaatiopalvelimen  

osoite on aina 2 (kuva 5). 
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KUVA 5. Automaatiopalvelin (6, s. 7) 

 

 

StruxureWaren automaatiopalvelimet AS ja AS-P ovat suorituskykyisiä verrattuna AtmosCaren 

säätimiin. Tässä modernisoinnissa käytettiin uudempaa AS-P -automaatiopalvelinta. Palvelimen 

tekniset tiedot: 

 

• Tuetut väyläprotokollat 

o BACnet IP ja MS/TP 

o LON FTT 

o COM A:  2 – johdin RS-485 

o COM B:  2 – johdin RS-485 ja 3.3 VDC 

• CPU 

o SDRAM:  128 MB 

o Flash-muisti:  4 GB 

 

Ohjelmointi AS-P -palvelimella on mahdollista toteuttaa Script- tai Functionblock-muotoisena. 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin molempia. 
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Yrityspalvelin 

 

Yrityspalvelinta on yleensä hyödyllistä käyttää, jos halutaan koota useita automaatiopalvelimia 

samaan paikkaan. Yrityspalvelin luodaan usein asiakkaan kiinteistöautomaatiovalvontaan 

tarkoitetulle tietokoneelle tai niin kuin tässä projektissa, etävalvottuun Evalvomoon. Riippumatta 

valvomon sijainnista, asennetaan valvomotietokoneelle Enterprise server - ja building 

operation -ohjelmat. Ohjelmien avulla saadaan valvomoon liitettyä kaikki samassa verkossa olevat 

automaatiopalvelimet. 

 

 

IO-moduulit 

 

IO-moduulien tehtävänä on lukea ja lähettää tietoa automaatiopalvelimelle. 

 

Mittamoduuleina toimivat UI-moduulit (Universal input); ne tukevat 0–10 V:n jänniteviestiä, 4–20 

mA:n virtaviestiä, resistiivisiä mittauksia sekä digitaalisia indikointeja. UI-moduuliin kytketään 

esimerkiksi lämpötila- ja valoisuusmittaus. 

 

Tilatietomoduuleina toimivat DI-moduulit (Digital input); ne tukevat ON/OFF tilatietoja sekä 

pulssitietoja. DI-moduuliin kytketään esimerkiksi puhaltimen tilatieto ja energianmittaus. 

 

Ohjausmoduuleina toimivat DO-moduulit (Digital output). DO-moduulit tukevat jopa 230 V:n 

ohjauksia. Jotta vältytään häiriöiltä 230 V:n ohjaukset kytketään kuitenkin erillisille releille 

kauemmas mittaus- ja säätömoduuleista. DO-moduuliin kytketään esimerkiksi puhaltimen 

käyntilupa ja valaistuksen ohjaus. 

 

Säätömoduuleina toimivat AO-moduulit (Anolog output); ne tukevat 0–10 V:n säätöviestiä sekä 4–

20 mA:n virtaviestiä. Tässä projektissa ei käytetty StruxureWaren IO-moduuleita. 
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Käyttöpaneeli 

 

Käyttöpaneelina toimii Samsung Galaxy Tab. Se liitetään automaatiopalvelimeen USB-kaapelilla. 

 

Paneelille asennetaan Techtool-, Ad-link- ja Smartkiosk-sovellukset. Ad-link sovelluksella 

annetaan paneelin USB-portille IP-osoite. IP-osoitteen avulla StruxureWare-järjestelmä pystyy 

kommunikoimaan paneelin kanssa. Techtool toimii käyttöpaneelisovelluksena, sillä käyttäjä 

pääsee seuraamaan prosesseja. Smartkiosk-sovelluksella paneeli saadaan lukittua Techtool-

sovellukseen. Lukitusta tilasta pääsee pois salasanalla. 



  

19 

5 MODERNISOINNIN TOTEUTUS 

Modernisointi tehtiin yhteensä 18 alakeskukseen. Kaikissa alakeskuksissa toistuivat vaihtelevasti 

samat sovellukset: ilmastointi, lämmitys, jäähdytys, erillishälytykset ja -ohjaukset. Kaikkia 

edellämainittuja sovelluksia löytyy VAK10- ja VAK11-alakeskuksista. Niitä käytetään esimerkkeinä 

tästä eteenpäin. 

 

 

Projektiin valmistautuminen 

 

Opinnäytetyöprojektiin valmistauduttiin tutustumalla kohteeseen ja kiinteistöautomaation 

modernisointiin.Toimeksiantaja järjesti kattavat koulutukset modernisointiin sekä projektointiin. 

Projektiin valmistautuessa tutustuttiin kohteen alakeskuksiin, missä modernisoitavat CPU-yksiköt 

sijaitsivat. 

 

 

Tietoliikenneverkko 

 

Modernisoinnin yhteydessä toinen yritys rakensi uuden Ethernet-verkon. Jokaiselle 

automaatiopalvelimelle vietiin omat CAT6-kaapelit, jotka kytkettiin toisesta päästä asiakkaan 

verkkoon. 

 

 

Varmuuskopiot vanhasta järjestelmästä 

 

Koska vanhaan järjestelmään ei ollut etäyhteyttä, otettiin varmuuskopiot paikanpäällä. 

Ensimmäisenä otettiin varmuuskopio valvomon tietokannasta. Sen pohjalta saatiin myöhemmin 

luotua virtuaaliselle Windows 7 -tietokoneelle uusi Atmos-valvomo uuden ja vanhan järjestelmän 

vertailua varten. Valvomon varmuuskopio piti sisällään myös ini-tiedoston (liite 1). Sen tehtävänä 

on valvomon alustaminen. Sillä määriteltiin muun muassa tiedonsiirtoasetukset alakeskuksille ja 

listattiin alakeskuksien väliset globaalimuuttujat. Modernisointityön kannalta oli tärkeä tarkistaa 

globaalimuuttujat, jotta tarvittavat tiedot saatiin siirtymään kuten vanhassakin järjestelmässä. Tästä 
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yksi esimerkki on ulkolämpötilan siirtäminen alakeskuksien välillä. M10 tarkoittaa alakeskusta 10, 

josta oli siirretty ulkolämpötila valvomon kautta alakeskuksille 5, 8, 9 ja 7. (Kuva 6.) 

 

 

KUVA 6. Globaalimuuttuja (ulkolämpötila) 

 

 

Valvomon kautta otettiin kiinteän pääteyhteyden avulla varmuuskopiot myös kaikkien 

alakeskuksien tietokannoista. Kiinteällä pääteyhteydellä tarkoitetaan suoraa kirjautumista 

alakeskuksen CPU-yksikölle. Varmuuskopioista otettiin talteen BACK-tiedostot ja CSV-tiedostot. 

BACK-tiedosto sisältää alakeskuksen ohjelmat ja konfigurointitiedot. CSV-tiedosto (Comma 

Separated Value) on Excel-tiedosto, jossa on listattu kaikki fyysiset tilatieto-, hälytys-, mittaus-, 

säätö- sekä ohjauspisteet. Se on tiedosto, jossa useita samaan asiaan liittyviä elementtejä 

erotetaan pilkun avulla.  

 

 

Valmistelutyöt kohteessa 

 

Alakeskuksiin käytiin asentamassa automaatiopalvelimien ja tehonlähteiden pohjamoduulit. 

Alakeskuksiin, joissa oli A88-yksikkö asennettiin lisäksi myös IO-adapterit. Moduulipohjiin ja IO-

adaptereille kytkettiin valmiiksi jännitesyötöt ja väylät. Valmistelutöiden jälkeen ohjelmoitujen AS-P 

-automaatiopalvelimien liittäminen alakeskuksiin oli tehokkaampaa. 
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Valmistelutyöt toimistolla 

 

Modernisointityötä varten tietokoneelle asennettiin virtuaalinen Windows 7, virtuaalinen 

hallinnointityökalu Project Configuration Tool (PCT), tietokannan muunnostyökalu AtmosCare 

Transition Tool ja grafiikkamuunnostyökalu ATTtool.  

 

Virtuaalinen Windows 7 asennettiin AtmosCare-valvomo -ohjelmistoa varten. Kaikki muut ohjelmat 

toimivat Windows 10 -käyttöjärjestelmällä. 

 

PCT on työkalu, jonka avulla luotiin virtuaaliset automaatiopalvelimet. Virtuaalisille palvelimille 

asennettiin myöhemmin käännetyt ohjelmat ja grafiikkakuvat. Siellä ohjelmat toimivat kuten 

fyysisessäkin palvelimessa, mutta ohjelmia testattaessa mittaus- ja tilatiedot jouduttiin 

asettelemaan käsin. 

 

AtmosCare Transition Tool on työkalu, jolla BACK-muotoiset tietokantatiedostot saatiin muunnettua 

StruxureWaren ymmärtämään muotoon. Työkalu muunsi Script-ohjelmat, aikaohjelmat, hälytykset 

ja Modbus-rajapinnan IO-moduuleille. Mikäli ohjelmat kääntyivät oikein,  säilyivät myös kaikki 

muuttujien väliset liitokset. 

 

ATTtool on grafiikkamuunnostyökalu, joka tukee TGML-kuvatiedostoja, CSV-tiedostoja ja SVG-

kuvatiedostoja. SVG-tiedosto (Scalable Vector Graphics) pitää sisällään kuvapohjan, graafiset 

objektit ja tekstit. SVG:n tietojen avulla muunnostyökalu suodattaa CSV-tiedostosta tarvittavat  

objektit uuteen kuvaan ja  antaa niille automaattisesti myös oikean sijainnin. Lopullinen kuva 

luodaan TGM-muotoisena. 

 

 

Ohjelmointi 

 

PCT:lle luotiin ES-yrityspalvelin ja tarvittava määrä AS-P -automaatiopalvelimia. Jokaiselle 

palvelimelle asennettiin sertifikaatti. Normaalisti AS-P:lle kirjautuessa käyttäjän täytyy erikseen 

hyväksyä sertifikaatti ponnahdusikkunassa. Jotta käännetyt ohjelmat saadaan vietyä palvelimelle, 

käännöstyökalun täytyy kirjautua palvelimelle. Kirjautumista varten luodaan sellainen sertifikaatti, 

jota ei kirjautumisvaiheessa tarvitse hyväksyä. 
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Ohjelmointityö aloitettiin alakeskuksesta VAK11, joka oli toteutettu A88-yksiköllä. Alakeskukseen 

oli kytketty tuloilmakone TK14 (liite 2) sekä vedenjäädytin VJ50 (liite 3). AtmosCare Transition Tool 

-työkaluun syötettiin VAK11-alakeskuksen BACK-tiedosto, palvelimen osoite ja palvelimen 

kirjautumistiedot (kuva 7). 

 

 

KUVA 7. AtmosCare Transition Tool 
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Process-painiketta painamalla muunnostyökalu siirsi muunnetut ohjelmat suoraan käynnissä 

olleelle automaatiopalvelimelle AS11.  Muuntamisen jälkeen kirjauduttiin ES-yrityspalvelimelle, 

minne kaikki automaatiopalvelimet olivat liitettyinä. Sen kautta päästiin hallinnoimaan kaikkia 

käynnissä olleita automaatiopalvelimia. 

 

 

A88-yksikön ohjelmakäännös 

 

Atmos-ohjelmissa oli jonkin verran rakenteellisia eroja verrattuna StruxureWaren ohjelmiin 

aiheuttaen kääntämisen yhteydessä virheitä ohjelmiin. Virheelliset ohjelmat näkyivät 

StruxureWarella ”Unloaded”-tilassa (kuva 8). 

 

 

KUVA 8. AS11:n virheelliset ohjelmat 

 

 

P11.VJ50-LF1:stä LF4:ään olivat samanlaisia vedenjäähdyttimen lauhduttimen puhaltimille 

tarkoitettuja ohjelmia ja jokaisessa oli virheilmoitus ”unexpected end of file” (kuva 9). 



  

24 

 

KUVA 9. Unexpected end of file 

 

 

Jokaisen if-lauseen perään täytyy kirjoittaa endif-lopetuskomento. Lisäämällä kyseinen komento 

riville 46, saatiin ohjelma korjattua.  

 

Vedenjäähdytyskoneen ohjelmassa VJ50-HAL.PP oli virheilmoitus ”Unexpected symbol ”*” ” rivillä 

40 (kuva 10). 
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KUVA 10. VJ50 Unexpected symbol 

 

 

Komento ”**HUOM** ei vaikutusta” AtmosCare-ohjelmissa viittaa yleensä siihen, että muuttujaa 

ohjataan jostakin muusta paikasta, kun taas StruxureWare-ohjelmat on aina rakennettu niin, että 

yhtä lähtöpistettä voidaan ohjata vain yhdestä paikasta. Muuttuja H11_VJ50_VJ50 oli muuttuja, 

joka luettiin suoraan IO-moduulilta. Jos Vedenjäähdyttimen ohjaus O11_VJ50_VJ50 ei ollut päällä, 

haluttiin estää hälytyksen H11_VJ50_VJ50 toiminta. Ongelma ratkaistiin kommentoimalla kyseinen 

toiminto Script-ohjelmasta ja tekemällä lyhyt FunctionBlock-ohjelma. (Kuva 11.) 
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KUVA 11. VJ50 Hälytyksen salliminen 

 

 

Muunnostyökalu tekee kaikista apumuuttujista multistate-muotoisia. Multistate on moniarvoinen 

muuttuja, joka voi saada arvokseen esimerkiksi 1, 2 tai 3 jne. Jotta vedenjäähdytyskoneen ohjaus-

muuttujan tieto saatiin muutettua binääriseen muotoon, piti tehdä kuvan 11 ohjelma. Ohjaustieto 

saatiin siirrettyä ohjelman SALLI_H-muuttujan kautta H11_VJ50_VJ50-hälytyksen Shunt-

muuttujaan (kuva 12). 

 

 

KUVA 12. VJ50 Shunt-muuttuja 

 

 

Shunt-muuttujan saadessa arvon 1, se estää hälytyksen toiminnan. Tässä ohjelmassa se estyi 

aina, kun koneen ohjaus kytkettiin pois päältä. 
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Alakeskuksen 11 tietokantaa käännettäessä tuli virhe myös mainosvalojen ohjauksen ohjelmaan. 

Ohjelmassa oli virheilmotus ”unexpected symbol ”*” ”, kuten vedenjäähdyttimen 

hälytysohjelmassakin. (Kuva 13.) 

 

 

KUVA 13. Unexpected symbol 2 

 

 

Kuvan 13 mainosvalo-ohjelmassa rivin 12 virheellisellä komennolla oli AtmosCare-ohjelmassa 

tarkoitus tarkistaa, että ulkoilman valoisuusmittaus M11_LUX olisi automaatilla. Kuitenkin riveillä 

14 ja 15 luettiin funktiota f_M11_LUX, mikä piti sisällään valoisuusmittauksen ja kolme ylä- ja 

alaraja-arvoa. Tästä syystä valoisuusmittauksen määrittäminen tässä ohjelmassa oli alun perinkin 

turhaa. Ohjelmassa B1-muuttuja sai arvon 1, mikäli valoisuusmittaus oli pienempi kuin funktion 

ensimmäisen ylärajan arvo. B2-muuttuja sai arvon 1, kun valoisuusmittaus ylitti kolmannen 
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ylärajan. Käytännössä ohjelma toimi niin, että valojen ohjauspiste käynnistyi muuttujan B1 

saadessa arvon 1 ja sammui muuttujan B2 saadessa arvon 1. 

 

 

A88-yksikön grafiikkakuvat 

 

Grafiikkakuvat käännettiin ATTtool-työkalulla. Työkalu loi objektit, jotka sisälsivät tarvittavat liitokset 

ohjelmiin ja hälytysmuuttujiin. Työkaluun annettiin alakeskuksen CSV-pisteluettelo, jonka pohjalta 

se loi objektit valmiille sapluunalle. Grafiikkakuvia käännettäessä käytettiin suodatustekstejä, jotta 

saatiin tulostettua vain tarvittavat objektit grafiikkaan (kuva 14). 

 

 

KUVA 14. ATTtool 
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Kuvan generoimisen jälkeen objektit siirrettiin oikeille paikoille ja siistittiin grafiikan ulkoasu 

mahdollsimman käyttäjäystävälliseksi. CSV-tiedoston pohjalta käännettäessä grafiikkakuviin tulivat 

kaikki objektit erillisinä, muun muassa hälytysobjektit täytyi piilottaa niiden ollessa ”ei aktiivisia”, että 

grafiikka olisi pysynyt mahdollisimman helppolukuisena. (Liite 4.) 

 

 

iC1000-yksikön ohjelmakäännös 

 

Alakeskus 10 oli toteutettu iC1000-yksiköllä. Sen ohjelmat muunnettiin Transition tool -työkalulla 

kuten A88-yksikönkin tapauksessa. Ohjelmat iC1000-yksikössä toimivat kuten A88-yksikössäkin ja 

samantyyppiset virheet toistuivat tämänkin alakeskuksen kääntämisessä.  

  

 

iC1000-yksikön grafiikkakuvat 

 

VAK10-alakeskukseen oli liitetty lämmönjakokeskus (liite 5) ja erillispisteitä (liite 6). Grafiikkakuvien 

kääntämisessa käytettiin CSV-tiedoston lisäksi apuna myös SVG-tiedostoa. SVG-tiedosto otettiin 

virtuaaliselta Windows 7 -tietokoneelta AtmosCaren Grafiikka-ohjelman kautta. (kuva 15). 

 

 

KUVA 15. SVG-tiedosto 

 

 

SVG-tiedosto määritteli objektit, niiden sisällön ja sijainnin grafiikalla. Tämä helpotti kuvien luomista 

huomattavasti. Tällä tyylillä grafiikoista tuli myös selkeämpiä, kun  hälytysobjektitkin sisältyivät niitä 
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koskeviin objekteihin. ATTtool-työkaluun syötettiin haluttu sapluuna, CSV-luettelo ja SVG-tiedosto. 

(kuva 16). 

 

 

KUVA 16. SVG:stä generointi 

 

 

Kuvien generoinnin jälkeen LJH-kuvaan ei juurikaan tarvinnut tehdä muokkauksia. Erillishälytykset 

ja erillisohjaukset jaoteltiin omiin grafiikoihinsa (liite 7). 
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Script-ohjelmointi 

 

AtmosCaren Script-ohjelmat toimivat niin, että jokaisen loopin jälkeen tulostetaan lähtömuuttujien 

arvot. StruxureWare-ohjelmissa taas jokainen muutos otetaan huomioon. Lähtömuuttujan tilan 

muuttuessa kesken Script-ohjelman, se vaikuttaa heti fyysisten lähtöjen tilaan. Tämä aiheuttaa 

virheitä käännettyjen ohjelmien toiminnassa. TK14-ilmastointikoneessa oli etulämmitys- ja 

jälkilämmityspatterit. (Kuva 17.) 

 

 

KUVA 17. Viallinen lämmitysventtiilien ohjelma 

 

 

Pattereiden venttiileillä oli yhteinen ohjelma, joka määritteli venttiileille asetusarvot. Ensimmäisessä 

ehtolauseessa etulämmityksen venttiilille TV14.1 annettiin arvo X2 tai 0. Toisessa ehtolauseessa 

estettiin X2-asetusarvon asettaminen suuremmaksi kuin X1. Tämä ehtolause aiheutti ohjelmaan 

väistämättä sen, että jokaisella ohjelmakierrolla venttiili TV14.1 sai kaksi arvoa. Ongelma korjattiin 
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käyttämällä apumuuttujia ja tulostamalla venttiilien lopulliset arvot vasta ohjelman lopussa (kuva 

18). 

 

 

KUVA 18. Korjattu lämmitysventtiilien ohjelma 

 

 

Hälytysohjelmissa ilmeni myös ongelmaa. Hälytyksien kuittaamien oli AtmosCare-ohjelmissa 

rakennettu Script-ohjelman sisään ja StruxureWaren ohjelmissa kuittaamiset on aina rakennettu 

suoraan hälytyspisteisiin. Muun muassa vedenjäähdyttimen VJ50 jäätymisvaarahälytys-

ohjelmassa oli tätä ongelmaa. (Kuva 19.) 
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KUVA 19. VJ50 Jäätymisvaarahälytys 

 

 

Ohjelma ei toiminut oikein, koska rivillä 21 oli kuittaamiseen liittyvä komento. Ohjelman 

tarkoituksena oli alun perin, että R11_VJ50TE60_2 on aktiivinen, mikäli funktion 

f_M11_VJ50_TE60_2 alarajahälytys on aktiivinen tai kuittausmuuttuja R11_VJ50_TE60_2_ack on 

epätosi. R11_VJ50TE60_2-Hälytystieto oli liitetty pumpun P60.1 ohjaukseen liittyvään ohjelmaan: 

pumppu ei saanut käynnistyä mikäli hälytys oli aktiivinen tai kuittaamatta. Ohjelmaa testattaessa 

huomattiin, että hälytys kuitenkin kuittaantui samalla kun alarajahälytyskin poistui.  Ongelma 

korjattiin poistamalla hälytysohjelmasta ack-muuttujat ja muokkaamalla pumpun P60.1 ohjelmaa. 

(kuva 20). 

 

 

KUVA 20. P60.1-ohjelma 
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Pumpun ohjelmassa luettiin muuttujaa R11_VJ50_TE60_2_in, joka oli liitetty hälytysmuutujan 

arvoon. StruxureWaressa hälytysmuuttujan arvo muuttui sen mukaan, miten sitä ohjaavat attribuutit 

muuttuivat. Hälytysmuuttujaan ei siis vaikuttanut se, oliko hälytys kuitattu vai ei. Pumpun 

ohjelmasta muutettiin rivin 6 R11_VJ50_TE60_2_state-muuttuja input-muotoiseksi, otettiin pois 

käytöstä rivi 7 ja lisättiin riville 14 ehto ”erisuuri 0” (kuva 21). 

 

 

KUVA 21. Korjattu P60.1-ohjelma 

 

 

Rivin 6 input-muuttujaan liitettiin hälytysmuuttujan arvon sijasta hälytysmuuttujan tila. Nyt pumpun 

ohjaus ei käynnistynyt ennen kuin jäätymisvaara-hälytys R11_VJ50_TE60_2 oli kuitattu. 

 

 

Valvomoliitos ja käyttöönotto 

 

Valmiit ohjelmat ladattiin toimistolla AS-P -automaatiopalvelimille. USB-kaapeliin välityksellä 

palvelimelle aseteltiin samat verkkoasetukset kuin vastaavalla virtuaalisella palvelimella. 

Verkkoasetteluiden jälkeen palvelimen salasana vaihdettiin vaatimusten mukaiseksi, jotta ohjelmat 

pystyttiin lataamaan sinne. Lataaminen tapahtui PCT-ohjelman kautta (kuva 22). 
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KUVA 22. Ohjelmien lataaminen palvelimelle 

 

 

Palvelin yhdistettiin tietokoneen kanssa samaan verkkoon, jolloin virtuaalisten palvelimien ohjelmat 

pystyttiin siirtämään fyysisille palvelimille. 

 

Ohjelmoidut palvelimet otettiin kohteessa käyttöön yksitellen ja liitettiin heti etävalvomoon. 

Ohjelmien toiminnot testattiin ja globaalimuuttujien siirtyminen etävalvomon kautta varmistettiin. 

 

Etävalvomon kautta tehtiin lopulliseen järjestelmään vielä pieniä muutoksia. Kiinteistöhoidon 

yhteystiedot lisättiin etävalvomon yrityspalvelimelle, jotta saatiin hälytykset siirtymään. Lisäksi 

järjestelmän pääkuvan ulkoasua muutettiin niin, että käyttäjän olisi mahdollisimman helppo selata 

rakennusautomaationsa tilannetta. 

 

 

Muita tapoja modernisoida 

 

Ennen tietokannan muunnostyökalua käännöstyöt tehtiin käsin. Ohjelmat luotiin 

Design+-työkalulla. Työkalussa lisättiin graafiseen kuvaan halutut objektit ja erikoistoiminnot, joiden 

perusteella se teki valmiin ohjelman liitoksineen. Ohjelmien luomisen jälkeen niitä verrattiin 

AtmosCaren valvomo-ohjelman kautta vanhoihin ohjelmiin. Design+ luo ohjelmia, jotka ovat 

yleispäteviä lähes joka paikkaan, mutta niistä puuttuu myös paljon toimintoja. Puuttuvat toiminnot 

täytyi lisätä modernisoituhin ohjelmiin käsin. 

 

Vanhassa modernisointimenetelmässä ei ollut käytössä virtuaalisia automaatiopalvelimia. 

Ohjelmat täytyi lukea kaikki erikseen, jos haluttiin varmistua ohjelmien toimivuudesta ennen 

käyttöönottoa. Käytännössä tällä menetelmällä töitä jäi paljon enemmän käyttöönottovaiheeseen. 
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6 UUSITTU AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 

Modernisoidussa järjestelmässä säilytettiin vanhat kenttälaitteet ja vanhat IO-moduulit. 

Automaatiopalvelimet ja valvomo uusittiin (kuva 23). 

 

 

KUVA 23. Modernisoitu järjestelmä (5, s. 2) 

 

 

A88-sarjan IO-moduulit liitettiin uusiin automaatiopalvelimiin IO-adapterin avulla. Adapterin 

tehtävänä oli muuntaa lattakaapeliväylä Modbus-väyläksi. iC100-sarjan IO-moduulit toimivat jo 

ennestään Modbus-väylällä, joten ne kytkettiin suoraan uusiin automaatiopalvelimiin. Kaikki 

automaatiopalvelimet kytkettiin samaan asiakkaan verkkoon, mistä tietoliikenne reititettiin 

Evalvomon yrityspalvelimelle. Palvelimelle lisättiin käyttäjätunnukset ja puhelinnumerot. 

Käyttäjätunnuksien avulla asiakas pääsi myöhemmin palvelimelle Internet-selaimen kautta ja 

yhteystiedot lisättiin sitä varten, että saatiin hälytykset siirtymään kiinteistöhuollolle. 
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Modernisoinnin hyödyt loppuasiakkaalle 

   

Automaatiojärjestelmän modernisoinnissa suurimmaksi  hyödyksi loppuasiakkaalle tulee varmasti 

uudenaikaisemman järjestelmän uusi etävalvomo. Etävalvomosta käsin voidaan valvoa kaikkia 

kiinteistön järjestelmiä yhdestä paikasta. Kun nähdään kiinteistön kokonaistilanne yhdestä 

paikasta, voidaan mahdollisiin vikoihin ja ongelmatilanteisiin puuttua ennalta ehkäisevästi. Uuden 

järjestelmän myötä kiinteistön valvomoon on mahdollista tulevaisuudessa liittää myös Building 

Advisor -ohjelma, joka on tarkoitettu järjestelmän älykkääseen kunnossapitoon. Älykkään 

kunnossapidon tavoitteena on vähentää asiakkaan työmäärää ennestään liittyen kiinteistönsä 

rakennusautomaatioon. 

 

AtmosCare on vähitellen väistymässä kokonaan pois StruxureWare-laitteiston tieltä. Tulevaisuutta 

ajatellen tämä oli järkevä investointi ison kiinteistön kuluja silmällä pitäen. Kun kohteessa on nyt 

uudet palvelimet ja uusi valvomo, on siihen paljon helpompaa myös liittää uudet IO-moduulit ja 

kenttälaitteet. Uudet automaatiopalvelimet tukevat uusia ja vanhoja moduuleita. Niitä pystytään 

käyttämään myös yhtäaikaa samaan palvelimeen yhdistettyinä. Jos järjestelmää halutaan 

laajentaa, siihen voidaan lisätä uusia StuxureWaren IO-moduuleita tai vanhoja IO-moduuleita. 

Myös vanhojen moduulien korvaaminen uusilla on tämän modernisoinnin jälkeen vaivattomampaa 

ja halvempaa. Kytkennän lisäksi IO-moduulien pisteet pitää liittää uudestaan grafiikoihin ja 

ohjelmiin. 

 

Modernisoinnin yhteydessä poistettiin käytöstä myös mikromodeemiväylä. Väylä ei ollut paras 

mahdollinen ratkaisu näin isossa kiinteistössä, missä etäisyydet olivat suuria. Korvaamalla 

mikromodeemiväylä uudella ATK-verkolla saavutettiin toimintavarmempi ja nopeampi 

tietoliikenneyhteys valvomon ja alakeskuksien välillä. 
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7 POHDINTA 

 

Projektin alkuvaiheessa pidettiin aloituspalaveri tiimin kesken, tilattiin projektille tarvittavat laitteet, 

ja suoritettiin modernisointiin liittyvä päivän mittainen koulutus. Koulutuksessa saavutettiin 

tarvittava osaaminen, jotta ohjelmointityö voitiin aloittaa. Ennen ohjelmointia kuitenkin tutustuttiin 

kohteeseen ja samalla ladattiin varmuuskopiot vanhasta järjestelmästä. Varmuuskopioiden 

pohjalta päästiin aloittamaan ohjelmointityö. 

 

Tässä työssä opettavaisimpana asiana koin ohjelmointityön. Kuvien kääntäminen sujui hyvin, mutta 

vanhojen ohjelmien tulkitsemisessa tuli ongelmia. Vanhojen ja uusien ohjelmien välillä oli ristiriitoja, 

jotka piti saada selvitetyksi. Lopulta ristiriidat saatiin ratkaistua ja ohjelmat toimimaan halutulla 

tavalla. Omien töiden hoitamisen lisäksi projektin aikana opittiin myös aktiivista kanssakäymistä 

asiakkaan ja muiden urakoitsijoiden kanssa, jotta tavoitteisiin päästiin.  

 

Työn selkeä runko ja koulutukset toimeksiantajan puolesta edesauttoivat projektin läpiviennissä ja 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. 
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INI-TIEDOSTO LIITE 1 

 

 

[ATSHELL] 

; Järjestelmänhallinta ohjelman otsikkoteksti 

Title=ATMOS-LAN Valvomo-ohjelmisto 

 

[PROJECT] 

; Järjestelmänhallinnan ikkunassa näkyvä laitoksen nimi 

ProjectName=NMP-TALO 

 

[PROGRAMS] 

login.exe=Avaus,0,1,Käyttäjäoikeuksien avaus 

list.exe=Listaus,0,1,Tekstimuotoinen listaus näytölle tai 

kirjoittimelle 

logout.exe=Lopetus,0,1,Käyttäjäoikeuksien poisto 

ATBACKUP.EXE=Varmuuskopio,0,1,??? 

alarm.exe=Hälytykset,0,2,Hälytystietojen katselu 

syslog.exe=Tapahtumat,0,2,Tapahtumatietojen katselu 

AT_SHOW.EXE=Grafiikka,0,1,??? 

hist.exe startup=Historia,0,1,Historiatietojen katselu / 

kerääminen 

card.exe=Ohjelmointi,0,1,Pisteiden parametrien muuttaminen 

 

[AUTOSTART] 

comsrvr.exe=comserver,0,2,Tietoliikennepalvelin 

guard.exe direct=Kiinteä,0,2,Kiinteä yhteys 

server.exe=server.exe,0,2,??? 

hist.exe STARTUP=Historia,0,1,Historiatietojen katselu / 

kerääminen 

AT_SHOW.EXE=Grafiikka,0,1,??? 

 

[COMMISSIONING] 

login.exe=Avaus,0,1,Käyttäjäoikeuksien avaus 

logout.exe=Lopetus,0,1,Käyttäjäoikeuksien poisto 

show.exe=Kuvat,0,3,Grafiikkakuvien katselu / käsiohjauksien 

tekeminen 
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list.exe=Listaus,0,1,Tekstimuotoinen listaus näytölle tai 

kirjoittimelle 

hist.exe startup=Historia,0,1,Historiatietojen katselu / 

kerääminen 

gred.exe=Piirto,0,3,Grafiikkakuvien piirtäminen 

card.exe=Ohjelmointi,0,1,Pisteiden parametrien muuttaminen 

rights.exe=Oikeudet,0,1,Käyttäjäoikeuksien määrittely 

syslog.exe=Tapahtumat,0,2,Tapahtumatietojen katselu 

alarm.exe=Hälytykset,0,2,Hälytystietojen katselu 

server.exe=server,0,2,Tietokantapalvelin 

comsrvr.exe=comserver,0,2,Tietoliikennepalvelin 

ATBACKUP.EXE=Varmuuskopio,0,1,Varmuuskopion tekeminen 

levykkelle 

guard.exe direct=Kiinteä,0,2,Kiinteä yhteys 

guard.exe modem=Modeemi,2,2,Modeemiyhteys 

AT_DRAW.EXE=AT_DRAW.EXE,0,1,??? 

AT_SHOW.EXE=Grafiikka,0,1,??? 

ATSETUP.EXE=ATSETUP.EXE,0,2,??? 

 

[SerialPorts] 

COM1=9600 

COM2=9600 

COM3=9600 

com4=9600 

 

[Settings] 

ALARMFILESIZE=30000 

LOGFILESIZE=30000 

 

ExtraText1=A-osa IV-konehuone 

ExtraText2=B-osa IV-konehuone 

ExtraText3=C-osa IV-konehuone 

ExtraText4=B-osa Valvomohuone 

ExtraText5=D-osa IV-Konehuone 

ExtraText6=D-osa LJ-Huone 

ExtraText7=F-osa IV-konehuone 

ExtraText8=G-osa IV-konehuone 

ExtraText9=H-osa IV-konehuone 

ExtraText10=H-osa LJ-huone 
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ExtraText11=E-osa IV-konehuone 

ExtraText12=J-osa IV-konehuone 

ExtraText13=E-osa LJ-huone 

ExtraText14=J-osa LJ-huone 

ExtraText15=N-osa IV-konehuone 

ExtraText16=N-osa LJ-huone 

ExtraText17=M-osa IV-konehuone katolla 

ExtraText18=M-osa IV-konehuone 2krs 

ExtraText19=B227-LABORATORIO 2krs 

Extratext20=NMP-Talot Korkea huonelämpötila 

Extratext21=Sodexhokeittiön kylmiöt 

 

; Aikaohjelman erikoisjaksojen kopiointi-ikkunassa 

; käytettävät ryhmänimet (max 32 ryhmää) 

TimeTableGroup1=Ryhmä 1 

TimeTableGroup2=Ryhmä 2 

 

; Verkko käytössä=1, ei käytössä = 0 

NetWork=0 

; Käytössä olevat verkkovalvomot 

Hosts= 

; Automaattinen yhteyden avaus verkkovalvomoon 

DefaultHost= 

; Kuvassa olevien muissa valvomoissa sijaitsevien pisteiden 

päivitysväli 

RemoteUpdateInterval=200 

; Yes sallii muiden verkkovalvomoiden hälytysten 

kuittaamisen tästä valvomosta 

RemoteAck=No 

; Yes --> tämä valvomo lähettää muille kellonajan 

tasatunnein 

TimeMaster=No 

; Verkossa olevan turva PC:n nimi (Unix PC) 

SecurityHost=unix1 

; Portti jota unix PC kuuntelee 

SecurityPort=1234 

; SecurityStationX=Y  X=turva Y=kiinteistö 

SecurityStation1=8 
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; YES --> Kuvat ja Piirto piirtävät kaiken valkoisella (LCD 

näyttö) 

NoColors=No 

 

; Listaus ohjelman käyttämä kirjoitinportti LPT1: tai LPT2: 

ListPrinter=LPT1: 

 

; YES estää hälytysikkunan piippauksen 

AlarmBeepOff=No 

; YES estää ala-asemien kuittaussanoman lähetyksen 

kaukokirjoittimelle 

NoAckToRemote=YES 

; Yes estää hälytysten kirjaantumisen kirjoittimelle 

NoLinePrinter=Yes 

; Yes estää näytönsäästäjän aktivoitumisen kun hälytysikkuna 

on näytössä. 

CloseScreenSaver=No 

 

; YES --> Yhteysohjelma käyttää Päävalvomokenttiä 

MainStation= 

 

; YES estää XOFF/XON lähetyksen kaukokirjoittimelle 

NoPrinterXOFF=No 

; YES --> kaukokirjoittimelle lähetetään piippauskomento 

PrinterBell=no 

; YES --> Centronics kirjoittimelle lähetetään 

piippauskomento 

LocalPrinterBell=no 

 

; Excel raportin hakukenttien nimet 

EnergyTypeText1=Alue 

EnergyTypeText2=Ryhmä 

EnergyTypeText3=Tyyppi 

EnergyTypeText4=Tyyppi2 

EnergyTypeText5=Tyyppi3 

; Excel energia raportoinnin mittausten nimet 

ChannelText1=Lämpö 

ChannelText2=Sähkö 

ChannelText3=Kylmä vesi 
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ChannelText4=Pysäköintisähkö 

ChannelText5=Asukkaita 

ChannelText6=Lämpö tavoite 

ChannelText7=Lämmin vesi 

ChannelText8=Sähkö tavoite 

ChannelText9=Vesi tavoite 

ChannelText10=PV vesimäärä 

ChannelText11=IV vesimäärä 

; Kohde 1002 mittaus 12 on lämmön hinta / MWh 

ChannelText12=Lämpö a hinta 

; Kohde 1003 mittaus 13 on sähkön hinta / kWh 

ChannelText13=Sähkö a hinta 

; Kohde 1004 mittaus 14 on veden hinta / m3 

ChannelText14=Vesi a hinta 

; Kanava 33 on käytössä asiakaslaskentaraporteissa 

ChannelText33=Asiakasmäärä 

; Kanavat 51..60 on varattu lämmönkäyttöilmoitusta varten 

ChannelText51=KL energia 

ChannelText52=KL vesimäärä 

ChannelText53=KL tulolämpö 

ChannelText54=KL paluulämpö 

ChannelText55=LV menolämpö 

ChannelText56=LV paluulämpö 

ChannelText57=IV menolämpö 

ChannelText58=IV paluulämpö 

ChannelText59=LKV menolämpö 

ChannelText60=Ulkolämpötila 

; Lämpöenergia mittarilukema 

ChannelText101=Lämpö mitt. 

; Sähköenergia mittarilukema 

ChannelText102=Sähkö mitt. 

; Vesimäärä mittarilukema 

ChannelText103=Kylmä vesi mitt. 

ChannelText1000=Astepäiväluvut 

 

; Tiedonsiirron timeout sekunteina (Modeemiyhteydellä minimi 

5s) 

ComTimeout=2 
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; Tiedonsiirtovirhehälytyksen herkkyys 

CommFailSensitivity=10 

 

; Modeemin soittokomento 

DialString=atx3dt 

 

; Minimi väli puhelinsoitoille sekunteina 

DialDelay=10 

 

; Modeemin odotusaika sekunteina soitettaessa GSM-T hakuun 

GsmDelay=15 

 

; Lähettäjän puhelinnumero soitettaessa GSM-T hakuun 

MyPhoneNumber=097511220 

 

; Välilyönnein eroteltu lista ala-asemista joita 

; halutaan hidastaa (muut nopeutuvat) 

SlowStations= 

; Hidastuksen määrä, esim. kysellään vain joka kolmas 

kierros 

SlowStationDelay=3 

; Hidastuksen määrä virheessä oleville ala-asemille 

FailStationDelay=3 

 

; Pistetunnus osittain aloitus ja lopetusmerkki 

ShowIdStart=. 

ShowIdEnd=- 

 

; Kiinteän yhteyden sarjaportti 

Direct=com3 

 

; Modeemiyhteyden sarjaportti 

Modem=com2 

 

; Modeemiyhteyden sarjaportti 

ModemInit=ATZ#ATE0S0=2# 

 

; YES --> ei kiinteää yhteyttä lainkaan 

NoDirect= 
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; Pääteyhteyden luonti, ensin modeemiportti sitten kiinteä 

Transparent=com2 com1 

 

; Kuvien taustaväri (toistaiseksi aina black) 

PictureBackground=black 

 

; IND/OHJ väri tilassa Käy 

RunColor=blue 

 

; IND/OHJ väri tilassa Hidas 

SlowColor=green 

 

; IND/OHJ väri tilassa Nopea 

FastColor=cyan 

 

; Impulssien väri 

ImpColor=green 

 

; Mittausten väri 

AiColor=green 

 

; AO pisteiden väri 

AoColor=magenta 

 

; Säätöpisteiden väri 

ControlColor=red 

 

; Sallii säätöpisteiden lähetyksen alakeskukseen 

ControlSend=Yes 

 

; Kuvien tulostuskirjoitin 

HardCopy=HP DeskJet 500,HPDSKJET,LPT1: 

 

; Hälytyskirjoitin 

LinePrinter=LPT1: 

 

; Kuvat ohjelman aloituskuva 

InitPicture=ALOITUS.PIC 
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; Ala-asemien välillä siirrettävien pisteiden tunnukset 

; Esim. GlobalPoint1=M02.ULKOLÄMPÖ M03.ULKOLÄMPÖ 

; siirtää pisteen AK:sta 2 AK:een 3 

GlobalPoint1=M4.LJV-TE0 M1.ULKOILMA 

GlobalPoint2=M4.LJV-TE0 M2.ULKOILMA 

GlobalPoint3=M4.LJV-TE0 M3.ULKOILMA 

GlobalPoint4=O1.JH1 O4.JH1-AK1 

GlobalPoint5=O1.JH2 O4.JH2-AK1 

GlobalPoint6=O2.JH1 O4.JH1-AK2 

GlobalPoint7=O2.JH2 O4.JH2-AK2 

GlobalPoint8=O3.JH1 O4.JH1-AK3 

GlobalPoint9=O3.JH2 O4.JH2-AK3 

GlobalPoint10=O12.JH1 O4.JH1-AK12 

GlobalPoint11=O12.JH2 O4.JH2-AK12 

GlobalPoint12=O14.JH1 O4.JH1-AK14 

GlobalPoint13=O14.JH2 O4.JH2-AK14 

GlobalPoint14=M4.SAH-X1 M12.SAH-X1/G 

GlobalPoint15=O11.JH1 O4.JH1-AK11 

GlobalPoint16=O11.JH2 O4.JH2-AK11 

GlobalPoint17=O13.JH1 O4.JH1-AK13 

GlobalPoint18=O13.JH2 O4.JH2-AK13 

GlobalPoint19=O15.JH1 O4.JH1-AK15 

GlobalPoint20=O15.JH2 O4.JH2-AK15 

GlobalPoint21=O16.JH1 O4.JH1-AK16 

GlobalPoint22=O16.JH2 O4.JH2-AK16 

GlobalPoint23=M4.SAH-X1 M15.SAH-X1/G 

GlobalPoint24=M4.SAH-X1 M16.SAH-X1/G 

GlobalPoint25=M4.SAH-X1 M17.SAH-X1/G 

GlobalPoint26=M4.SAH-X1 M18.SAH-X1/G 

GlobalPoint27=O17.JH1 O4.JH1-AK17 

GlobalPoint28=O17.JH2 O4.JH2-AK17 

GlobalPoint29=O18.JH1 O4.JH1-AK18 

GlobalPoint30=O18.JH2 O4.JH2-AK18 

GLobalPoint31=O12.VV-KONE O14.VV-KONE 

GlobalPoint32=M10.PV-TEU M5.TE00/G 

GlobalPoint33=M10.PV-TEU M8.TE00/G 

GlobalPoint34=M10.PV-TEU M9.TE00/G 

GlobalPoint35=M10.PV-TEU M7.TE00/G 
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Globalpoint36=O6.A-HÄLY o5.jh1-ak6 

Globalpoint37=O7.A-HÄLY o5.jh1-ak7 

Globalpoint38=O8.A-HÄLY o5.jh1-ak8 

Globalpoint39=O9.A-HÄLY o5.jh1-ak9 

Globalpoint40=O10.A-HÄLY o5.jh1-ak10 

Globalpoint41=M10.VAL-QE60.1 M6.VAL-QE60/G 

Globalpoint42=O5.B-HÄLY O6.JH2-AK5 

Globalpoint43=O7.B-HÄLY o6.jh2-ak7 

Globalpoint44=O8.B-HÄLY o6.jh2-ak8 

Globalpoint45=O9.B-HÄLY o6.jh2-ak9 

Globalpoint46=O10.B-HÄLY o6.jh2-ak10 

GlobalPoint47=M10.VAL-QE60.1 M4.VAL-QE60/G 

GlobalPoint48=M4.LJV-TE0 M17.ULKOILMA 

GlobalPoint49=M4.LJV-TE0 M18.ULKOILMA 

GlobalPoint50=M4.LJV-TE0 M15.ULKOILMA 

Globalpoint51=M10.VAL-QE60.1 M11.LUX 

Globalpoint52=M4.SAH-X1 M1.SAH-X1G 

GlobalPoint55=M10.PV-TEU M4.LJV-TE0 

GlobalPoint56=H.YHTEYSVIKA-AK:2 H4.TIEDONSIIRTO-AK2 

GlobalPoint57=H.YHTEYSVIKA-AK:11 H4.TIEDONSIIRTO-AK11 

 

 

; Tekstihakutyyppi (aina TELE) 

SearchType=TELE 

 

; Kuvat ohjelman 'Koodit näkyvissä'' asetuksen oletusarvo 

Codes=3 

 

; Tiedonsiirtovirhehälytyksen tunnus 

CommunicationAlarm=h.yhteysvika-ak: 

; CommunicationAlarm=h.tiedonsiirto 

; "Ala-aseman hälytykset kuitattu" ilmoituksen tunnus 

AlarmAckPoint=h.kuitatut 

; HUOM! Ylläolevissa tunnuksissa tulee ala-asemanumero 

oletusarvona tunnuksen 

; perään. Numeron sijainti voidaan vaihtaa määrittelemällä 

esim. H??.KUITATUT 

; jolloin esim AK:n 2 kuitatut ilmoituspiste on H02.KUITATUT 
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; Maksimi yhtäjaksoinen modeemiyhteyden kesto 

MaxConnectionMinutes=30 

 

; Kellon korjaus, minuutit:sekunnit,0 

ClockError=-0:5,8 

 

; Varmuuskopion aikaväli tunteina 

BackupInterval=1 

 

; Tämän valvomo PC:n osoite, oltava > 1 jos haluat että 

tietokannan 

; automaattinen päivitys modeemiala-asemista (versio 10.1) 

toimii 

MyAddress=1 

 

; No estää poistuneiden hälytyksien siirron tekstihakuun 

OffAlarmsToSearch=Yes 

 

; Hälytyksiin jotka ovat luokkaa 1..5 voidaan liittää 

lisäteksti 

; joka tulostetaan kirjoittimelle 

PriorityText1=KIIREELLINEN !!! 

PriorityText2=KIIREELLINEN !!! 

PriorityText3=NORMAALIHÄLYTYS !!! 

PriorityText4=HUOLTOHÄLYTYS !!! 

PriorityText5=KIIREELLINEN !!! 

 

; Yes sallii yhteysohjelman, tietokanta- ja 

kommunikaatiopalvelijan sulkemisen 

; Ei saa käyttää laitoskoneissa 

CloseAllowed=No 

 

; Lämpöenergian normalisointikerroin (=lämpimän käyttöveden 

osuus 30% --> 0,7) 

NormFactor=0,7 

 

; Pikanäppäin käynnistykset 

[kbhook] 
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; Kuvat 

k=show 

; Piirto 

p=gred 

; Listaus 

l=list 

; Historia 

h=hist 

; Avaus 

a=login 

; Lopetus 

x=logout 

; Ohjelmointi 

o=card 

 

[DayLightSaving] 

; Kesä/talviaikaan siirtymiskuukaudet 

SummerToWinterMonth=0 

WinterToSummerMonth=0 

 

[NetworkAlarms] 

; Tiedonsiirtohälytyspisteet verkkovalvomoille 

; Host1=H.NETFAIL-HOST1 

 

[SerialPorts] 

; 1 --> Sarjaporttiverkko käytössä 

SerialNetwork=0 

; Sarjaporttiverkkoon liiteyn pc:n nimi 

;SerialNetHost= 

; Sarjaporttiverkon porttinumero 

;SerialNetPort=4 

; Sarjaporttien baudinopeudet 

COM1=9600 

COM2=9600 

COM3=9600 

COM4=9600 

 

 

; Tilatekstiryhmien määrittelyt 
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[StateTexts] 

1=Aamu, Päivä, Ilta, Yö 

2=Auki, Kiinni, , 

 

; Safenet asetukset  

[Safenet] 

; Teksti, joka liitetään jokaisen viestin alkuun, max 40 

merkkiä 

MsgPrefix= 

 

 

[ImportPic] 

;Vaihtaa taustavärin annetuksi 

;BkColor=0x404040 

;Muunna vanhat symbolit uusiksi=1 

Use3dSymbols=0 

; SymX x=symbolin järjestysno vanhassa piirrossa 

; arvoksi laitetaan halutun symbolin tiedostonimi 

;SYM1=3d_f01 

 

[ATMOS] 

UPDATEQUERYONCHANGE=1 

 

[PRINTERS] 

LISTPRINTER=Send To OneNote 2016,winspool,nul: 

LISTFONT=Courier,12,-18 

 

[HIST] 

PRINTER=Epson LX-300,EPSON9,LPT1: 

 

MaxSaveCount=5 

[POINTTYPE] 

H=A 

W=M 

F=A 

T=X 

Y=A 

S=C 
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[Lancom] 

Active=yes 

LocalPort=7001 

RemotePort=7001 

 

5=1.2.3.5 

6=1.2.3.6 

7=1.2.3.7 

8=1.2.3.8 

9=1.2.3.9 

10=1.2.3.10 

 

 

[AtmosWare] 

ModbusIO=2007,2008,9 

ModbusIO_1=5 

ModbusIO_2=6 

ModbusIO_3=7 

ModbusIO_4=8 

;ModbusIO_5=9 

ModbusIO_6=10 

[DefaultColors] 

cr_alarm_on=0xff 

cr_alarm_off=0xff000000 

cr_run=0xff0000 

cr_stop=0xffffff 

cr_slow=0xff00 

cr_high=0xffff00 

cr_meter=0x8000 

cr_syscontrol=0xff 

cr_reference=0xff 

cr_impuls=0xff00 

cr_dynpttext=0x0 
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