Rasmus Dahl

KIINTEISTÖAUTOMAATIO
Suunnittelu, ohjelmointi ja toteutus

Tekniikka
2019

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU
Sähkötekniikka

TIIVISTELMÄ
Tekijä
Opinnäytetyön nimi
Vuosi
Kieli
Sivumäärä
Ohjaaja

Rasmus Dahl
Kiinteistöautomaatio
2019
suomi
34 + 6 liitettä
Tapani Esala

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Prorak Oy:n toimitiloihin nykyaikainen ja
toimiva kiinteistötekniikan automaatiojärjestelmä, sekä samalla kehittää vanhoja
sekä keksiä uusia menetelmiä ja ratkaisuja. Työn osuus suoritettiin Tammi Kiinteistötekniikka Oy:n ohjaamana kesän ja syksyn 2018 aikana.
Projekti käsittää suurehkon toimitilahallin, jossa on viisi liikekiinteistöä, joihin
kaikkiin räätälöitiin omanlaisensa ratkaisut kiinteistötekniikan suhteen. Työ sisälsi
automaation suunnittelun, ohjelmoinnin sekä toteutuksen asennuksesta lähtien.
Projektissa keskityin loppukäyttäjän grafiikan parantamiseen, uusien väyläratkaisujen mahdollistamiseen sekä suunnittelutyön yksinkertaistamiseen.
Opinnäytetyössä tutustuttiin todella laajasti kiinteistöautomaatioon ja projektin
kaikkiin kiinteistöteknisiin ratkaisuihin, sekä mahdollistettiin kiinteistön jokainen
komponentti toimimaan automaatiolla ilman, että käyttäjän tarvitsee puuttua kiinteistön ylläpitoon.

Avainsanat

automaatio, kiinteistötekniikka, ohjelmointi

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Electrical technology

ABSTRACT
Author
Title
Year
Language
Pages
Name of Supervisor

Rasmus Dahl
Building automation
2019
Finnish
34 + 6 Appendices
Tapani Esala

The purpose of the thesis was to create a modern and functional building automation system at Prorak Oy's premises, while developing old and inventing new
methods and solutions. The work was conducted by supervision of Tammi Kiinteistötekniikka Oy during the summer and autumn 2018.
The project contains a large facility with five commercial properties, which all
have customized solutions for building technology. The work included planning,
programming and implementation of automation. The project focused on improving end-user graphics, enabling new bus solutions and simplifying design work.
In the thesis, building automation and all the building system solutions of the project were widely familiarized with, and every component of the property was made possible by automation without the need for the user to intervene in the maintenance of the property.

Keywords

automation, building technology, programming

SISÄLLYS
TIIVISTELMÄ
ABSTRACT
SISÄLLYSLUETTELO
KUVA- JA TAULUKKOLUETTELO
LIITELUETTELO
LYHENTEET JA TERMIT

1

JOHDANTO ................................................................................................. 9

2

KIINTEISTÖAUTOMAATIO .................................................................... 10
2.1 Sauter A.g. ........................................................................................... 10
2.2 Kvartsikatu 1 ........................................................................................ 11
2.3 Kaukolämmitys .................................................................................... 12

3

SUUNNITTELUVAIHE ............................................................................. 13
3.1 Säätökaaviot ......................................................................................... 13
3.2 Pisteiden laskenta ................................................................................. 14

4

OHJELMOINTI .......................................................................................... 16
4.1 Ohjelmoitava logiikka (PLC) ............................................................... 16
4.2 I/O-moduuli ......................................................................................... 17
4.3 Sauter Partner version Case Engine PLC-ohjelma ................................ 17
4.4 PID-säädin ........................................................................................... 17

5

KIINTEISTÖTEKNISET RATKAISUT ..................................................... 19
5.1 Lämmönjako ........................................................................................ 19
5.2 Ilmanvaihtokone .................................................................................. 19
5.3 Puhaltimet ............................................................................................ 19
5.4 Lämmöntalteenottoratkaisut ................................................................. 20
5.4.1 Pyörivä kiekko .......................................................................... 20
5.4.2 Vastavirtalevylämmönsiirrin ..................................................... 21
5.4.3 Glykoli-nestekierto LTO ........................................................... 21
5.5 Lämmitys- ja jäähdytyspatteri .............................................................. 21
5.6 Vedenjäähdytyskoneet ......................................................................... 22

6

VESI- JA ENERGIAMITTAREIDEN LUKU M-BUS-

VÄYLÄPROTOKOLLAN AVULLA................................................................ 23
6.1 M-Bus-väylä ........................................................................................ 23
6.2 Vesimittarit .......................................................................................... 24
6.3 Energiamittarit ..................................................................................... 25
6.4 M-Bus-lukumoduuli ............................................................................. 26
6.5 Sauter-valvomon alakeskus (VAK) ...................................................... 26
6.6 Väyläkaapelin liittäminen ja laitteiden havainnointi ............................. 27
6.7 Väylän tiedonluku ................................................................................ 28
6.8 Case Vision- ohjelmalla grafiikan teko ................................................. 29
7

YHTEYDET ............................................................................................... 31

8

YHTEENVETO .......................................................................................... 33

LÄHTEET ......................................................................................................... 34
LIITTEET

6
KUVA- JA TAULUKKOLUETTELO
Kuva 1. Kiinteistö, jossa pääosa opinnäytetyöstä tehtiin.
Kuva 2. Eläinlääkärin ilmanvaihtokoneen säätökaavio.
Kuva 3. Väylän verkkorakenteita.
Kuva 4. Valitut vesimittarit.
Kuva 5. Valitut M-Bus-energiamittarit.
Kuva 6. M-Bus-väylänlukumoduuli.
Kuva 7. Sauter CPU-yksikkö sekä I/O-moduuleja.
Kuva 8. M-Bus-väylän luentaohjelma.
Kuva 9. Logiikan M-Bus-väylämoduulin arvot
Kuva 10. Ruutukaappaus CASE Enginen vesimittareiden PLC-ohjelmasta.
Kuva 11. Ruutukaappaus Case Vision- näkymästä.
Kuva12. Vasemmalla TOSIBOX-lukko, joka on kytkettynä kohteessa, ja oikealla
alhaalla TOSIBOX-avain, joka kytketään tietokoneeseen missä vain.

Taulukko 1. Pisteiden laskentaohjelma. Pisteet saadaan suoraan säätökaaviosta.
Taulukko 2. CPU-prosessorin sekä I/O-moduulien valinta tarvittavien pisteiden
perusteella.

7
LIITELUETTELO
LIITE 1. Kaukolämmönjako-vaihtimen-säätökaavio
LIITE 2. TKPK 301-säätökaavio
LIITE 3. TKPK 302-säätökaavio
LIITE 4. TKPK 303-säätökaavio
LIITE 5. TKPK 304-säätökaavio
LIITE 6. TKPK 305-säätökaavio

8
LYHENTEET JA TERMIT
AI

analoginen sisääntulo

AO

analoginen ulostulo

DI

digitaalinen sisääntulo

DO

digitaalinen ulostulo

IO

input/output = sisään- ja ulostulot

LTO

lämmöntalteenotto

VAK valvomon alakeskus
IV

ilmanvaihtotekniikka

LVI

lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtotekniikka
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1

JOHDANTO

Opinnäytetyö suoritettiin vaasalaisen Tammi Kiinteistötekniikka Oy:n toimesta,
päämääränä toteuttaa kokonaisuudessaan keskisuuren toimitilakiinteistön automaatio, jonka rakennuttajana toimi Prorak Oy. Opinnäytetyö tehtiin toimitusjohtaja Juhani Tammin ohjeistuksessa rakennuttajan toivomusten mukaisesti.
Tammi Kiinteistötekniikka on keskisuuri urakointi- ja huoltoyritys, joka on perustettu 2010, ja työllistää 29 henkilöä. Yrityksen toimenkuvaan kuuluu IV-, LVI-,
sähkö-, kylmäkone- sekä automaatiotyöt.
Kiinteistöautomaation tarkoituksena on kontrolloida ja valvoa kaikkia kiinteistön
lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon ja valaistukseen liittyviä ohjauksia.
Rakennuksen tulisi siis pysyä aina sopivan lämpöisenä ja ilmamäärän vaihtuvuuden oikeana tarvittavalle ihmismäärälle ilman, että kenenkään tarvitsee säätää mitään olosuhteiden muuttuessa. Hyvin toteutettu kiinteistöautomaatiojärjestelmä
lisää kiinteistön energiatehokkuutta, kun taas huono automaatiojärjestelmä voi
olla todellinen energiasyöppö.
Kiinteistöautomaatiojärjestelmä koostuu yksinkertaistettuna kolmesta eri tasosta:
valvomosta, valvomon alakeskuksesta (VAK) ja toimilaitteista. On tärkeää, että
näiden tasojen välillä kommunikointikieli on sama. Valvomo on nykyään usein
internet-selaimella avattava sivu, jota voi usein myös etäkäyttää. Valvomon alakeskus taas on kiinteistössä sijaitseva keskus, jota sanotaan myös ”rakennuksen
aivoiksi”.
Tässä opinnäytetyössä on suunniteltu, ohjelmoitu sekä toteutettu toimitilakiinteistön kiinteistöautomaatio kokonaisuudessaan. Kiinteistössä on viisi erillistä toimitilaa, seitsemän yritystä ja 5 800 liiketilaneliötä kahdessa erillisessä rakennuksessa,
jotka katto yhdistää. Kiinteistö sijaitsee Vaasan Kivihaassa.
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2

KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Kiinteistöautomaation todellinen tarkoitus on ohjata kiinteistötekniikkaa käyttäjän
tarpeen mukaan, mahdollisimman energiaystävällisesti niin, että kiinteistön käyttäjän ei tarvitse siihen puuttua. Tässä työssä tutustutaan kokonaisuudessaan kiinteistöautomaatiojärjestelmään, toteuttaen samalla laajaa automaatioprojektia Prorak Oy:lle.
Kiinteistöautomaatiolle tärkeimpiä toimintoja ovat


asetusarvojen säätäminen olosuhteiden mukaan



seuranta ja valvonta



hälytykset erikoistilanteissa.

Moderni kiinteistöautomaatio tuo kiinteistön tekniikan ja toiminnot, kuten lämmityksen, ilmastoinnin, käyttöveden, valaistuksen, hissit ja hälytinkeskukset osaksi
integroitua järjestelmää, jota voi hallita valvomon avulla. Tällä saadaan korjausja ylläpitokustannuksia laskettua, sekä kiinteistön ylläpitoa muutenkin helpotettua.
Hyvä automaatio takaa myös kiinteistöteknisille laitteille pidempää ikää.

2.1 Sauter A.g.
Projektissa ohjelmana sekä laitevalmistajana toimii sveitsiläinen Sauter Ag. Sauterin ohjelma toimii BACnet-protokollan avulla, ja sen ohjelmointi tapahtuu PLCohjelmointina. Toisin kuin monilla kilpailijoilla, Sauterin tärkein suuntaus on
kiinteistöautomaatio. Monet muut automaatiovalmistajat ovat keskittyneet pääosin
prosessiautomaatioon.
Sauter on Euroopassa yksi isoista kiinteistöautomaatiovalmistajista, mutta Suomessa aika pieni vielä toistaiseksi. Sauter työllisti Suomessa vuonna 2017 vain
yhden henkilön, joka toimii linkkinä Saksan tehtaan ja asiakkaiden välillä. Ohjelmointikoulutukset järjestetään myös Saksassa. Sauter on perustettu vuonna 1910
ja sen ensimmäisenä tuotteena oli kellokytkin, jolla ohjattiin katuvalaistusta. Yh-
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tiö työllistää suoraan maailmanlaajuisesti yli 2 300 henkilöä, ja liikevaihto on
vuonna 2015 ollut 380,4 miljoonaa Sveitsin frangia, joka on nykykurssilla
(16.3.2019) 335,2 miljoonaa euroa.

2.2 Kvartsikatu 1
Opinnäytetyössä tehtiin automaatio toimitilakiinteistöön, joka rakennettiin Vaasan
Kivihakaan vuonna 2018. Kiinteistössä on neliöitä 5 877, joka jakautuu seitsemälle yritykselle. Jo suunnitteluvaiheessa tiedettiin, että kiinteistöön tulee viisi erilaista liiketilaa, joihin kaikkiin tulee erilainen kiinteistötekninen ratkaisu, esimerkiksi
ilmanvaihdon osalta. Kiinteistön liiketilat ovat seuraavat:


Liiketila 1, 775 m²
o 2 kerroksessa, pääosin toimistotilaa
o Alakerrassa 350 neliötä, yläkerrassa 425 neliötä toimistotilaa



Liiketila 2, Eläinlääkäri, 700 m²
o Kiinteistön alakerrassa 700 neliötä



Liiketila 3&4, Kuntosali, 1 188 m²
o 2 kerroksessa
o Alakerrassa 488 neliötä, yläkerrassa 700 neliötä.



Liiketila 5, Lvi-Dahl, 2 196 m²
o 2 kerroksessa
o Yläkerrassa 236 neliötä, alakerrassa 1 960 neliötä sekä varastoa että toimistoja



Liiketila 6, Cramo, 1 018 m² kuvassa 1 Cramo on oikealla/keskellä
o Ensimmäisen kerroksen pohjapinta-ala 905 neliötä sekä varastoa,
huoltamoa, pesuhallia että toimistotilaa. Toisen kerroksen toimiston pinta-ala 123 neliötä.
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Kuva 1. Kiinteistö, jossa pääosa opinnäytetyöstä tehtiin.

2.3 Kaukolämmitys
Kiinteistön sijainti mahdollisti juuri kaukolämmön saannin, se on ainakin tällä
hetkellä kaukolämpöketjun viimeinen asiakas, ja kaukolämpöputkea jatkettiin
noin kaksisataaviisikymmentä metriä, että se saatiin kiinteistölle asti. Lämmönjakamisen kiinteistössä hoitaa kaukolämmönvaihdin, jossa on kaksi säätyvää piiriä:
lämmin käyttövesi, jonka asetusarvo on aina 58 ˚C, ja lämmitysverkosto, joka
lämmittää ilmanvaihtokoneiden lämmityspattereita, sekä lattialämmitystä, ja sen
asetusarvo säätyy ulkolämpötilan mukaan.
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3

SUUNNITTELUVAIHE

Suunnittelu automaation osalta alkoi toukokuussa 2018, kun rakennusvaihe oli
juuri alkanut. Alkuun tiedossa oli liiketilojen koko ja käyttötarkoitus, ilmanvaihtotarve sekä ilmanvaihtokoneiden tiedot.
3.1 Säätökaaviot
Säätökaavio on automaatiosuunnittelijan laatima piirustus, jossa esitetään yksittäinen rakennusautomaatiojärjestelmään liitetty prosessi valvontaliityntöineen.
Tyypillisesti säätökaavio koostuu seuraavista osista:


Prosessikaaviokenttä, joka esittää sekä prosessin pääkomponentit (mm.
kanavat, pumput) että automaation instrumentoinnin (mm. anturit, toimilaitteet).



Valvomon alakeskuskenttä, josta näkee automaatiojärjestelmään liitettävät pisteet.



Ryhmäkeskuskenttä, jossa on esitetty esim. relein toteutetut pakkotoiminnot



Erilliselle lehdelle tulee toimintaselostus, jossa sanallisesti selvennetään
prosessin toimintaa. Selostuksen pohjalta laaditaan myös automaation ohjelmointi, joten sen tulee olla yksiselitteinen.



Ohje- ja raja-arvot esitetään viiveineen toimintaselostuksen jälkeen. /1/

Säätökaavioiden tekoa varten käytössä oli CADS-ohjelmisto, jossa sovelluksena
CADS-hepac, Automaatio. Tässä projektissa säätökaavio tuli tehdä viidestä erilaisesta ilmanvaihtokoneesta, lämmönjakokeskuksesta sekä automaatiojärjestelmästä. Säätökaaviosta ilmenee automaatiossa tarvittavien fyysisten kytkentäpisteiden
lukumäärä.
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Kuva 2. Eläinlääkärin ilmanvaihtokoneen säätökaavio.

3.2 Pisteiden laskenta
Kun säätökaaviot on tehty, on tiedossa fyysisten pisteiden määrä, jonka avulla
saadaan laskettua tarvittavien I/O-moduulien määrä. Tähän Sauter on tehnyt valmiiksi Excel-pohjan, johon voi syöttää montako analog output-, analog input-, digital output- ja digital input-pistettä tarvitaan. Sauterilla on paljon erilaisia I/Omoduuleita, joista valita pisteiden mukaan. Kuvassa 2 yläreunassa mustat pisteet
ovat fyysisiä pisteitä. Taulukossa 1 kuntosalin ilmanvaihtokoneen vaatimat fyysiset pisteet ja taulukossa 2 valitaan Sauterin I/O-moduuleja näiden fyysisten pisteiden perusteella.
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Taulukko 1. Pisteiden laskentaohjelma. Pisteet saadaan suoraan säätökaaviosta.

Taulukko 2. CPU-prosessorin sekä I/O-moduulien valinta tarvittavien pisteiden
perusteella.
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4

OHJELMOINTI

Tässä kohteessa automaatiolaitteiden valmistajana on Sauter, jonka ohjelmistolla
automaatio on ohjelmoitu. Sauterilla on olemassa useita eri ohjelmistoja eri tarkoituksiin automaatiossa, joista tässä projektissa pääosassa Case Engine- PLCohjelmointiohjelma. Grafiikan tekoon käytettävä ohjelma on Case Vision, joka on
myös toiminut suuressa roolissa tässä projektissa.
4.1 Ohjelmoitava logiikka (PLC)
Ohjelmoitavan logiikan englanninkielinen nimi Programmable Logic Controller
PLC tarkoittaa suoraan käännettynä ohjelmoitavaa logiikkasäädintä, mutta toiminnaltaan se on säädintä huomattavasti monipuolisempi.
PLC-laitteiden historiassa vuonna 1948 keksitty transistori mullisti sähkönohjauksen. Kehitys alalla oli nopeaa ja jo 60-luvulla pystyttiin valmistamaan piirejä,
joissa yhdessä puolijohdekomponentissa sijaitsi useampi transistori. Nykyään on
yleistä, että yhdelle piilastulle on saatu mahdutettua miljoonia transistoreja.
Alkunsa ohjelmoitavat logiikat saivat 1970-luvulla Amerikassa, autoteollisuuden
parissa. Autojen vuosittaisten mallimuutosten takia haluttiin keino muuttaa koneen ohjausta nopeammin ja ilman suuria muutoksia. Ohjelmoitavat logiikat tulivat korvaamaan reletekniikkaa. Yhdellä logiikalla voidaan korvata satoja tai tuhansia releitä sekä ajastimia vaativa ohjaus. Kaikkia nykypäivän logiikan toimintoja ei voi toteuttaa pelkillä releillä.
Ohjelmoitavilla logiikoilla on rajattomasti käyttökohteita. Yleisesti sanottuna,
niillä toteutetaan toistuvien työjaksojen automatisointi. Logiikoita löytyy nykyisin
monelta valmistajalta, mutta merkittävimpiä ovat Siemens, Omron, Mitsubishi ja
Allen-Bradley. Jokaisella valmistajalla ohjelmointikieli on hieman erilainen. Tärkeimmät logiikkavalmistajat noudattavat kuitenkin ohjelmointieditoreissaan ohjelmointikieliin perustuvaa IEC (6)1131-3 -standardia. Logiikoista löytyy myös
erilaisia mallisarjoja, vaaditusta suoritustehosta ja I/O-pisteiden lukumäärästä
riippuen. /2/
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4.2 I/O-moduuli
I/O- moduuli on laite, jolla ohjelmoitava logiikka (PLC) liitetään muihin laitteisiin, erityisesti kenttälaitteisiin. I/O-moduulin sijaan ohjelmoitavassa logiikassa
voi olla integroituja tulo- ja lähtöportteja. Näihin tuloihin tai lähtöihin on kytketty
tyypillisesti kentällä olevia antureita (paine- ja lämpötilamittauksia jne.) ja toimilaitteita. /3/
4.3 Sauter Partner version Case Engine PLC-ohjelma
Projektin automaatiojärjestelmä perustuu CPU-yksikköön, jonka perässä on IOmoduuleita, jotka ohjelmoidaan Case Enginellä toimimaan juuri niin kuin niiden
tässä projektissa tulee toimia. Case Enginessä ohjelmointi tapahtuu PLC-kielellä,
jota käyttää monet muutkin laitevalmistajat automaatio-ohjelmoinnissa.
4.4 PID-säädin
Teollisuudessa yleisimmin käytetty säädin on rakenteeltaan PID-säädin (Proportional-Integral-Derivative). Vaikka säädin on rakenteeltaan yksinkertainen, se toimii hyvin myös piireissä, joissa vaikuttaa useita häiriö- ja epävarmuustekijöitä.
Sen virittämisen perusperiaatteet ovat melko tunnetut. PID-säätimestä voidaan
käyttää useita eri yhdistelmiä kuten P-, PI- ja PD-säätimiä. PID-säätimestä yleisimmin käytetty säädinrakenne onkin PI-säädin, jolla pystytään hallitsemaan tyypillisimmät teollisuusprosessit.
PID-säädin laskee ohjauksen kolmen eri osan summasta, kun säätimen tulona on
erosuure (= asetusarvomittaus). Toimilaitteelle menevään signaaliin (= ohjaus)
summataan tarvittaessa myötäkytkentä tai bias-termi (= nollasta eroava vakiotaso). Säätimen ohjaus koostuu siis seuraavista osista,


P-osa, suhdetermi



I-osa, integroiva termi



D-osa, derivoiva termi.

18
PID-säätimen asetusarvo voidaan valita seuraavasti:


L = Local, paikallisen asetusarvon valinta



R = Remote, kaskadisäätimen valinta



C = Computer, ylemmän tason säätimen valinta.

Näistä paikallinen (Local) asetusarvo on käyttäjän antama paikallinen vakioasetusarvo, kun taas Remote- ja Computer-asennot ovat muuttuvia asetusarvoja, jotka
tulevat jonkun ylemmän tason säätimen ohjauksesta. Tämä tarkoittaa siis säätimen
kaskadikytkentää. Näistä Remote on järjestelmän sisäinen muuttuva asetusarvo,
kun taas Computer on järjestelmän ulkopuolisen tietokoneen tms. laskema asetusarvo. /4/
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5

KIINTEISTÖTEKNISET RATKAISUT

5.1 Lämmönjako
Kiinteistössä on yksi lämmönvaihdin, jossa on kaksi lämmityspiiriä, toinen lämmittää lämmintä käyttövettä aina 58 asteiseksi, ja toinen piiri lämmittää vesikiertoista lattialämmitystä, IV-koneiden lämmityspattereita sekä kiertoilmapuhaltimia
ulkolämpötilan mukaan säätyvällä asetusarvolla. Talven kylmimpinä päivinä pattereiden menovesi voi olla yli 60 astetta, mutta lattialämmityksille on vielä omat
säätöryhmät, sinne ei saa mennä yli 40 asteista vettä. PLC ajaa venttiilimoottoreita
0-10V viestillä 0-100% auki/kiinni PID-säätimen avulla, pitäen menoveden lämpötilan aina mahdollisimman lähellä asetusarvoa.
5.2 Ilmanvaihtokone
Jokaisessa liiketilassa on hiukan erilainen ilmanvaihtokone, ja jokaiseen on omanlaisensa ohjelma sekä säädöt ja asetukset. Kaikille IV-koneille kuitenkin yhtenäistä on taajuusmuuttajaohjattu puhallinmoottori, lämmityspatteri, jäähdytyspatteri,
poistoilmapelti sekä tuloilmapelti. Lämmöntalteenottojärjestelmiä projektissa on
kolmea erilaista.
5.3 Puhaltimet
Jokaisessa ilmanvaihtokoneessa on sekä tulopuhallin että poistopuhallin. Projektin
jokainen puhallin on taajuusmuuttajaohjattu, puhaltamaan tiettyä määrää ilmaa
sisälle kuin uloskin. Puhaltimien säätöviesti muodostuu puhaltimen yli mittaavasta virtausmittauksesta, ja virtausasetusarvosta. Ohjelmassa on PID-säädin, joka
vertaa asetusarvon ja mittausarvon eroa, ja lähettää taajuusmuuttajalle 0-10V signaalia, joka on 0-100% taajuusmuuttajaan asetetuista taajuusarvoista. Virtausmittaus on tässä projektissa litraa/sekunti. Suurimman eli kuntosalin koneen kapasiteetti on yli 10 000 litraa sekunnissa. Puhaltimista menee myös hälytystieto sekä
käyntitieto logiikan DI-pisteisiin ja logiikalta menee puhaltimeen käyntilupa DOpisteestä.
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5.4 Lämmöntalteenottoratkaisut
Kiinteistössä on käytössä kolmea erityyppistä lämmöntalteenottoratkaisua. Lämmöntalteenotosta halutaan yleensä automaation avulla saada LTO:n hyötysuhde
laskettua. Hyötysuhde lasketaan seuraavalla kaavalla:

(1)
jossa
ɳt= tuloilman hyötysuhde
Ttlto=tuloilman lämpötila lämmöntalteenoton jälkeen
Tu=ulkolämpötila
Tp=poistoilman lämpötila ennen lämmöntalteenottoa

5.4.1 Pyörivä kiekko
Sekä liiketila 1:en ja Dahlin ilmanvaihtokoneissa on käytössä pyörivä lämmöntalteenottokiekko, joka on iso metallikenno kiekon muodossa ja pyörii sekä tuloilman että poistoilman seassa. Poistoilma lämmittää kennon metallia, ja lämmin
metalli menee tuloilman puolelle, joten kenno lämmittää tuloilmaa tällä tavoin.
Kiekon pyörimisnopeutta säädetään PID-säätimellä tarpeen mukaan 0-10V viestillä. Pyörivässä LTO:ssa on yleensä todella hyvä hyötysuhde, mutta pyörivä kiekko
sekoittaa hiukan tulo- ja poistoilmaa, joten jos tilassa muodostuu hajuja, (esim
kuntosali) niin pyörivää LTO:ta ei suositella.
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5.4.2 Vastavirtalevylämmönsiirrin
Eläinlääkärissä ja Cramossa LTO on toteutettu vastavirtalevylämmönsiirtimellä,
jossa tulo- ja poistoilma virtaa ristiin, ja poistoilma lämmittää metallia LTO:n sisällä, joka taas lämmittää tuloilmaa. Vastavirtalevylämmönsiirtimessä on ohituspelti, jota ohjataan PLC:ltä 0-10V viestillä, eli kun lämmöntalteenottoa ei tarvitse,
ilma pääsee kiertämään sen. Kuvassa 2 säätökaaviossa eläinlääkärin ilmanvaihtokoneen vastavirtalevylämmönsiirrin
5.4.3 Glykoli-nestekierto LTO
Kuntosalin IV-koneen LTO on toteutettu nestekiertoisella lämmöntalteenotolla,
jossa poistoilma ja tuloilma ei pääse sekoittumaan, eli kuntosalin poistosta hajut
pääsee ulos. Nestekiertoisessa LTO:ssa on metallikennopatteri sekä tulon- ja poiston puolella, joissa kiertää glykoli. LTO:ssa on 3-tie-venttiilimoottori, jota ohjataan PID-säätimellä logiikalta 0-10V viestillä, lämmöntalteenoton tarpeen mukaan.
5.5 Lämmitys- ja jäähdytyspatteri
Ilmanvaihtokoneen lämmityspatteri on metallinen kenno, jonka läpi ilma menee ja
jonka sisällä kiertää lämmin vesi, joka tekee läpivirtaavasta ilmasta halutun lämpöistä. Lämmityspatterin läpivirtaavan veden määrää säädetään Lämmityspatterin
venttiilimoottorilla, TV04, joka toimii myös PID-säätimellä ja antaa 0-10V viestin
venttiilimoottorille. Lämmityspatterissa pitää aina olla jäätymisvaara-anturi,
TE04, joka mittaa patterilta palaavan veden lämpötilaa, ja sammuttaa ilmanvaihtokoneen, jos lämpötila menee asetetun alaraja-arvon alapuolelle, mikä on yleensä
7 astetta.
Jäähdytyspatteri toimii täysin samalla periaatteella kuin lämmityspatteri, mutta
päinvastoin, eikä siinä tarvita jäätymisvaara-anturia. Kosteissa ja kuumissa olosuhteissa jäähdytyspatterin ohjaukseen tulee lisätä kastepistelaskenta, joka pitää
lämpötilan tarpeeksi korkeana, ettei IV-kone alkaisi kondensoimaan liikaa.

22
5.6 Vedenjäähdytyskoneet
Kiinteistössä on katolla kaksi vedenjäähdytyskonetta, jotka tuovat kylmää vettä
jäähdytyspattereille. Vedenjäähdytyskoneet tarvitsevat myös logiikalta DOkäyntiluvan. Ohjelmassa käyntiluvan ohjaus on toteutettu ulkolämpötilarajaarvolla, joten jäähdytyskoneet käyvät vasta sen jälkeen, kun ulkona on yli 14 astetta lämmintä. Jäähdytyskoneista tulee myös logiikalle käyntitieto sekä hälytys
DI-pisteisiin. Jäähdytyskoneissa itsessään on sisällä vesikiertopumppu, joka pyörittää kiertovettä aina, kun käyntilupa tulee logiikalta. Koneessa on myös oma ohjaus jäähdytyskompressorille, joka pyrkii pitämään kiertoveden aina 10-15 asteisena.
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6

VESI- JA ENERGIAMITTAREIDEN LUKU M-BUSVÄYLÄPROTOKOLLAN AVULLA

Kiinteistön vesimittareiksi valittiin Bmetersin valmistamat huonekohtaiset vesimittarit, joissa vedenmittaustieto kulkee valvomon alakeskukselle M-Busväyläprotokollan avulla. Jokaisessa vesimittarissa oli tehdasaseteltu primääriosoite sekä sekundääriosoite, joiden avulla valvomolta tunnistetaan kunkin mittarin
sijainti. M-Bus-väylässä hyvää oli se, että johdon ei tarvitsemennä järjestyksessä
eikä silmukkana, vaan sen voi johdottaa juuri kuten parhaaksi näkee (kuva 3.)
Valvomosta tietoa luetaan Pulse Converter- pulssinluentamoduulilla, joka näyttää
jokaisen vesimittarin läpi kulkeneen vesimäärän kuutioina.
6.1 M-Bus-väylä
M-Bus on mittaustietojen siirtämiseen tarkoitettu, kustannustehokas kenttäväyläratkaisu. M-Bus-väylästä käytetään myös nimitystä Meter-Bus. Protokolla on
määritelty eurooppalaisen standardin EN1434 mukaan. Koska protokolla on
suunniteltu mittaustietojen siirtämiseen, se ei suoraan sovellu hälytysten ilmaisemiseen. Päätelaitteilta mahdollisesti tulevat hälytystilat on muutettava hälytyksiksi
rakennusautomaatiojärjestelmässä.
Suurimpia etuja M-Bus-järjestelmässä on, että eri valmistajien laitteet sopivat yhteen toistensa kanssa. Käyttöjännite voidaan syöttää kaksijohdinkaapelissa, eikä
väyläkaapelille ole erityisvaatimuksia. Verkkotopologiana voidaan käyttää sarja-,
tähti- ja yhdistelmäkytkentää. Verkon pituus voi olla useita kilometrejä, mutta
suositeltava maksimipituus on 4 km. M-Bus soveltuu hyvin niin teollisuuden kuin
yksityissektorin käyttöön, ja toistensa kanssa yhteensopivien laitteiden saatavuus
on helppoa. /5/
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Kuva 3. Väylän verkkorakenteita.

6.2 Vesimittarit
Jokaisessa liiketilassa on useita vesimittareita, jotka ovat yleensä sijoitettuna pareittain, lämmin- sekä kylmävesimittari. Kylmävesimittareita on yhteensä 18 kpl
ja lämminvesimittareita 17 kpl. Jokaisen liiketilan kylmän veden sekä lämpimän
veden kulutus on valvomossa erikseen, josta käyttäjä voi sen lukea milloin vain.
Käytössä on BMetersin valmistamat M-Bus-etäluentavesimittarit (kuva 4.)
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Kuva 4. Valitut vesimittarit.

6.3 Energiamittarit
Jokaisen liiketilaan menevään lämmitysputkeen on asennettu yksi kappale energiamittari, joka mittaa kaukolämmöstä otetun lämpöenergian määrää. Lämminvesiputket lämmittävät muun muassa ilmanvaihtokoneiden lämmityspattereita, lattialämmitystä sekä halleissa olevia kiertoilmapuhaltimien kennoja. Energiamittareina

toimivat

PAM

Saint-Gobainin

etäluentamittarit (kuva 5.)

Kuva 5. Valitut M-Bus-energiamittarit.

valmistamat

Sharky775

M-Bus-
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6.4 M-Bus-lukumoduuli
Mittareiden M-Bus-väylätietojen lukemiseen on käytössä Relay-M-Bus-lukulaite
(kuva 6.), jonka saa yhdistettyä tietokoneeseen RS-232- USB-kaapelilla, jonka
avulla saa haettua tiedot sekä mittarit linjalle. Relay-moduulista haluttu data kulkee valvomon alakeskukselle Modbus-väylän avulla.

Kuva 6. M-Bus-väylänlukumoduuli.

6.5 Sauter-valvomon alakeskus (VAK)
VAKissa logiikkana toimii sveitsiläisen Sauter A.g:n CPU-yksikkö kuvassa 7 vasemmalla, jossa on kuusi I/O-moduulia, joista yksi on Modbus/M-Busväylänlukumoduuli. Logiikka on PLC- ohjelmoitava ja Sauterilla on siihen oma
ohjelma, CASE Engine, joka on hyvin samankaltainen kuin Siemensin S7 tai
TIAportal. Grafiikan suunnitteluun ja ohjelmointiin käyttäjälle Sauterilla on myös
oma ohjelma, CASE Vision, jolla taas on paljon yhtäläisyyksiä InTouchin kanssa.
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Kuva 7. Sauter CPU-yksikkö sekä I/O-moduuleja.

6.6 Väyläkaapelin liittäminen ja laitteiden havainnointi
Toisin kuin useimmilla muilla väylillä, M-Bus-väylän johdon ei tarvitse mennä
silmukkana tai missään tietyssä järjestyksessä. M-Bus-väylän rakenteeksi suositellaan tähtimuodostelmaa, joka on siis vapaa menemään miten vain, kunhan menee
laitteelle asti. Väylä on kaksijohtiminen.
Kun johdot on saatu kytkettyä sekä mittareiden päähän että Relay- moduuliin, on
aika etsiä laitteet tietokoneella, käyttäen RS-232-väylää tietokoneen ja relaymoduulin välillä. Tähän tarkoitukseen latasin internetistä ohjelmiston (kuvassa 8),
joka skannaa M-Bus-väylän laitteet, lukee primääri- sekä sekundääriosoitteet ja
lukee mittausarvot.
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Kuva 8. M-Bus-väylän luentaohjelma.

6.7 Väylän tiedonluku
M-Bus-väylässä tärkeää on huomioida, että bittinopeus on sama mittareiden päässä ja lukulaitteella. Tässä tapauksessa mittareille oli tehdasaseteltu nopeus 2400
bittiä/ sekunti, joten se nopeus aseteltiin myös logiikalle. (kuva 9.)
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Kuva 9. Logiikan M-Bus-väylämoduulin arvot

Kuva 10. Ruutukaappaus CASE Enginen vesimittareiden PLC-ohjelmasta. Vasemmalla isossa blockissa mittareiden luku, keskellä summaustoiminto, jonka
avulla saadaan liiketilakohtainen kulutus ja oikealla Analog Value- blockit, jotka
liitetään grafiikkaan, josta käyttäjä voi lukea niitä.

6.8 Case Vision- ohjelmalla grafiikan teko
Kun vesimittareiden tiedot on saatu ohjelmassa summattua liiketilakohtaisiksi ja
ne on saatu eriteltyä lämmin- ja kylmävesikulutuksiksi erikseen, voidaan ne lisätä
kiinteistön automaatiojärjestelmän käyttögrafiikkaan. Käyttöliittymää voi käyttää
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tietokoneella, tabletilla tai puhelimella, oikeastaan millä vain mistä löytyy verkkoselain. (kuva 11.)

Kuva 11. Ruutukaappaus Case Vision- näkymästä. Vesimittarit-sivulla erikseen
joka mittarin kulutus sekä liiketilakohtainen kulutus.
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7

YHTEYDET

Kiinteistössä on kolme VAKia, joissa on jokaisessa oma CPU-yksikkö. VAKien
välillä tieto kulkee BACnet-väylän kautta ethernet-kaapelilla. Jokaisen VAKin
luona on myös ASUS-wifi-reititin, jonka avulla kiinteistöautomaation sisäverkkoon on mahdollista päästä kiinteistössä vaikka puhelimella wifi-alueella. Jokainen CPU-yksikkö sekä ASUS-reititin tarvitsee oman IP-osoitteen samasta osoiteavaruudesta. CPU-yksiköille IP-osoitteen määrittäminen tapahtuu Sauterin Case
Sun-ohjelmalla. Reitittimiin IP-osoitteen voi asettaa verkkoselaimella, kun ethernet kaapeli on kytkettynä tietokoneeseen.
Sisäverkkoa suunniteltaessa tulee DHCP:palvelimet olla kytkettynä pois päältä
kaikista muista kuin yhdestä laitteesta. Sisäverkossa käytetään kiinteää IPosoitetta. Palomuuri eristää sisäverkon internetistä, mutta tekee sinne reiän TOSIBOXin kanssa. TOSIBOXissa on sisäverkko ja ulkoverkko eri osoiteavaruuksissa.
Etäyhteyden luomiseen hankin kohteeseen TOSIBOX- reitittimen (kuva 12.), joka luo kiinteistön sisäisessä verkossa suojatun reiän palomuuriin mistä vain internetissä. TOSIBOX-lukko on kytkettynä kohteessa yhteen Sauterin CPU:n kanssa,
ja ne ovat molemmat kiinteistön sisäisessä verkossa, joka on yhdistettynä verkkoon. TOSIBOX-avaimella, joka on muistitikkua muistuttava, pääsee missä vain
kirjautumaan kiinteistön sisäverkkoon, ja saa sillä tavalla luettua vesimittareiden
arvot reaaliajassa internet-selaimella.
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Kuva 12. Vasemmalla TOSIBOX-lukko, joka on kytkettynä kohteessa. Oikealla
alhaalla TOSIBOX-avain, joka kytketään tietokoneeseen missä vain.
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8

YHTEENVETO

Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa energiatehokas sekä monen laitevalmistajan hyvin yhteensulatettu automaatiojärjestelmä. Työn osuus tässä opinnäytetyössä oli todella laaja, ja opiskelija teki kaiken itsenäisesti, kuitenkin neuvoja saamalla.
Valmistelu projektiin alkoi jo muutama kuukausi ennen projektin alkamista Sauterin omalla ohjelmointikoulutuksella. Suunnitteluvaiheessa perinteinen ilmanvaihtokoneen puhaltimien ohjaus kanavapaineen perusteella vaihdettiin virtauksen perusteella säätyväksi. Tämä takaa helpomman säädettävyyden sekä tarkemman pysyvyyden.
Käyttöönottovaiheessa vaati tarkkuutta käydä jokainen toiminto läpi yksitellen ja
selvittää, että kaikki toimii niin kuin pitää. M-Bus-väylän parametrisoinnin kanssa
oli suuren luokan ongelmia, kun Sharkyn lähettämä data energiatiedosta muuttui
epämääräisesti monituhatkertaiseksi matkalla Sauteriin, mutta vika löytyi ohjelmasta datan yksiköiden määrittämisestä.
Kaikkiaan opinnäytetyö oli todella opettavainen ja monialainen. Opinnäytetyöhön
kuului sähköstä ja automaatiosta paljon kuin myös LVI-tekniikasta sekä IVtekniikasta.

34

LÄHTEET
/1/ Jokela, J, 2012, Theseus, Rakennusautomaatiojärjestelmän mallisäätökaaviot,
Tampereen Ammattikorkeakoulu, Viitattu 13.05.2019
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/41530/Jokela_Juha.pdf?sequence=
1

/2/ Salila, E, 2015, Theseus, PLC-järjestelmien elinkaarianalyysi, Lahden Ammattikorkeakoulu, Viitattu 14.05.2019
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/93319/Salila_Eetu.pdf?sequence=
1&isAllowed=y

/3/ I/O-moduuli, 2019, Wikipedia, Viitattu 19.05.2019
https://fi.wikipedia.org/wiki/I/O-moduuli

/4/ Harju, T, Marttinen, A, Säätötekniikan koulutusmateriaali, 2000, Automaatioseura, Viitattu 20.05.2019
https://www.automaatioseura.fi/site/assets/files/1367/pid_kirja_1-1.pdf

/5/

Tähtelä,

T,

2013,

Theseus,

Energiamittausten

liittäminen

Fidelix-

automaatiojärjestelmään, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Viitattu 20.05.2019
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/69206/Tahtela_Timo.pdf?sequenc
e=1

35
LIITE 1

LIITE 2

36
LIITE 3

LIITE 4

37
LIITE 5

LIITE 6

