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LYHENTEET

RAU

Rakennusautomaatio

VAK

Valvonta-alakeskus

LVI

Lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikka

IV-KONE

Lyhenne sanasta ilmanvaihtokone

I/O

Input/Output, fyysinen johdotettu digitaalinen signaali alakeskuksen ja
prosessin välillä

PC

Personal computer, eli tietokone

LAN

Local area network, paikallisesti toimiva lähiverkkoyhteys

TCP/IP

Transmission control protocol ja Internet protocol, mahdollistaa tietokoneiden yhdistämisen ja niiden välisen tiedonsiirron

RTU

Remote Terminal Unit, yksi Modbus-protokollan käyttämistä kehyksistä

ASCII

American Standard Code for Information Interchange, kuuluu Modbusprotokollan käyttämään kolmeen kehykseen

RS-485

Electronics Industries Associationin laatima sarjaliikennestandardi
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1 JOHDANTO
Tässä opinnäytetyössä on selvitetty millä tavoin eri valmistajien väyläpohjaisia tuotteita
ja sovelluksia voidaan hyödyntää modernissa rakennusautomaatiojärjestelmässä. Työ
tehtiin Hepacon Oy:n toimesta ja tutkimuksen oli tarkoitus toimia yrityksen rakennusautomaatio-osaston tukivälineenä tulevissa hankkeissa, joissa suunnitellaan väyläpohjaisia
ratkaisuja. Työn alussa perehdytään rakennusautomaatioon ja sen erilaisiin järjestelmärakenteisiin sekä väylätekniikkaan. Työssä käsitellään yleisimpiä käytössä olevia rakennusautomaation väyläprotokollia, niiden toimintaperiaatteita sekä eroavaisuuksia. Lopussa perustellaan vielä selvityksen tarve sekä esitellään ote itse lopputuloksesta.

Hepacon Oy kuuluu Suomen merkittävimpien suunnittelu- ja konsultointiyritysten piiriin. Yhtiö työllistää tällä hetkellä yli 60 henkilöä, harjoittelijasta diplomi-insinööriin.
Pääkonttori on sijainnut vuodesta 1990 lähtien Helsingin Malmilla. Hepacon Oy:n
osaamisalueita ovat mm. LVI-, sähkö-, ja rakennusautomaatio-suunnittelu, energia- ja
elinkaarisuunnittelu sekä kylmälaitossuunnittelu. Muita yrityksen tarjoamia palveluita
ovat mm. kuntokartoitukset sekä talotekninen valvonta. Yrityksen omistajuus on pysynyt perustamisvuodesta 1978 lähtien työntekijöiden hallussa ja on täysin kotimaisessa
omistuksessa. [5.]
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2 RAKENNUSAUTOMAATIO TALOTEKNIIKASSA
Talotekniikka koostuu kiinteistön ja siihen liitettyjen tilojen erilaisista teknisistä palveluista, järjestelmistä sekä laitekokonaisuuksista [4. s. 1-1]. Talotekniikalla pystytään
luomaan kiinteistöön käyttäjän toiveiden mukaiset olosuhteet, jotka tukevat käyttäjän
päivittäistä toimintaa. [3. s. 33]

Rakennusautomaatio toimii talotekniikassa muiden järjestelmien tukena jotta kiinteistön
käyttäjän asettamat olosuhteen saavutetaan. RAU-järjestelmän tehtävänä on tyypillisesti
säätää, ohjata ja valvoa LVI-, ja sähköjärjestelmien toimintaa. [3. s. 33]

2.1 Automaation rooli energiatehokkuudessa
Rakennusten energiankulutukseen on viime vuosina alettu kiinnittää entistä enemmän
huomiota. Valtakunnallisesti katsottuna Suomen kiinteistöt muodostavat merkittävän
osan koko maan energiankulutuksesta. Sekä Suomessa että EU-tasolla on sovittu energiankulutuksen vähentämisestä sekä päästörajoituksista. [2. s. 21-23]

Euroopan parlamentti on linjannut että rakennuskanta tuottaa noin 36 prosenttia kaikista
hiilidioksidipäästöistä unionissa. Toimenpiteet joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta keskittyvät talotekniikan osalta passiivitekniikoihin, joilla pyritään pienentämään lämmitys- ja jäähdytysenergian tarvetta sekä vähentämään valaistuksen ja ilmanvaihdon energiankulutusta. Samalla pyritään myös nostamaan tilojen mukavuusastetta. [7.]

Rakennusautomaatiolla on siis merkittävä rooli rakennuksen energiankulutuksen hallitsemisessa. Energiavirtojen tasapainottelu rakennuksessa on jatkuva prosessi joka vaatii
toimiakseen oikeaa tietoa vallitsevista olosuhteista, laitteiden toimivuudesta sekä mahdollisista vikatiloista tai häiriöistä. Nykyaikaisella säätö- ja valvontajärjestelmällä pystytään pitämään kiinteistön talotekniset prosessit optimialueella ja näin ollen energiatehokkaasti ylläpitämään suunnitellut sisäolosuhteet. [2. s. 21-23]
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3 RAU-JÄRJESTELMÄN KEHITYS
Alussa kiinteistöjen valvontajärjestelmät toteutettiin analogisilla säätöjärjestelmillä,
joissa jokainen hälytys-, mittaus-, indikointi-, ja käynnistystieto vaati omat kaapeliparinsa lähtöpisteen ja keskitetyn valvontakeskuksen välillä. Kunnolla digitaalisesta säädöstä alettiin puhumaan 1980 – luvulla, kun DDC (Direct Digital Control) – tekniikka
yleistyi. Vaikka tekniikka kehittyi ja hinnat laskivat, haluttiin alakeskusten määrä pitää
kustannussyistä mahdollisimman alhaisena. Tähän aikaan pystyttiin kuitenkin jo integroimaan yksittäiset digitaaliset säätimet valvontajärjestelmään ja asetusarvoja voitiin
muuttaa alakeskuksesta. Tällöin valvonta-alakeskukset olivat kuitenkin vielä täysin
riippuvaisia keskusvalvomosta, sillä päätöksenteko tapahtui aina valvomotasolla. [2. s.
14-15]

Toinen suuri edistysaskel tapahtui 1990-luvun alussa, kun ala-asemien tehtäväksi muodostui ohjausten hallita. Alakeskukset saivat omat keskusyksikkönsä eli CPU:t (Central
Processing Unit), ja alkoivat toimimaan itsenäisinä yksiköinä järjestelmässä. 90-luvulla
puolijohdetekniikan ja ohjelmistojen kehitys mahdollisti alhaisemmat laitekustannukset
ja alakeskuksia voitiin sijoittaa kaikkiin teknisiin laitetiloihin, tarvittaessa jopa jokaiselle ilmastointikoneelle omansa. Kun alakeskukset tehtiin riippumattomiksi valvomosta ja
järjestelmän hierarkiaksi muodostui kolme tasoa: valvomotaso, alakeskustaso ja kenttälaitetaso syntyi tänään tunnettu Rakennusautomaatiojärjestelmä. [2. s. 15-16]

Ensimmäiset aidot väylät tulivat käyttöön 1990-luvulla ja myöhemmin kun PC:t, mobiilit ratkaisut sekä etä- ja pilvipalvelut alkoivat kehittyä, alettiin mennä yhä enemmän
kohti etävalvontaa. [1. s. 28]

Internetin kehittyminen 2000-luvulla on lisännyt automaatiojärjestelmien etävalvontamahdollisuuksia entisestään. Suuret kiinteistöjen omistajat voivat internetin välityksellä
valvoa koko kiinteistökantaa riippumatta rakennusten sijainnista. [2. s. 16]
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4 JÄRJESTELMIEN RAKENTEET
Rakennusautomaatiojärjestelmien kehitykseen on ennen kaikkea vaikuttanut tietotekniikan, elektronisten komponenttien sekä internetin kehitys. Järjestelmiä on haluttu kehittää kiinteistönhuollon helpottamiseksi sekä tilojen viihtyvyyden tason parantamiseksi.
Uudella tekniikalla pystytään myös tarjoamaan yhä parempia tuotteita ja palveluita.
Teknologian kehityksen seurauksena modernien järjestelmien hinnat ovat laskeneet
vaikka nykypäivänä pystytään tarjoamaan yhä enemmän ominaisuuksia ja laitteiston
suorituskyky on lisääntynyt. RAU-järjestelmät saivat alkunsa keskitetystä järjestelmästä
mutta sen rajat ovat ajan myötä hälvenneet kun äly on hajautunut yhä laajemmin eri laitteisiin. [2. s. 59]

4.1 Keskitetty järjestelmä
Kiinteistöjen automaatiojärjestelmät voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. On keskitettyjä
järjestelmiä ja hajautettuja järjestelmiä. Keskitetty, perinteisempi järjestelmä pohjautuu
hierarkiarakenteeseen jossa alemman tason kokonaisohjaus tapahtuu ylemmän tason
kautta. [1. s. 15-16] Kuva 1. konkretisoi keskitetyn rakennusautomaatiojärjestelmän hierarkkiset tasot.

Kuva 1. Keskitetyn järjestelmän rakenne. [2.]
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Keskitetyn järjestelmän rakenne koostuu kolmesta päätasosta: hallintotaso, automaatiotaso ja kenttätaso. Hallintotasoon kuuluvat kiinteistöjen paikallisvalvomot sekä keskusvalvomot, jotka tänä päivänä voivat olla etäkäyttöisiä. Valvomoon käyttäjä saa järjestelmän hälytystiedot sekä pystyy seuraamaan prosessien toimintaa graafisesti. Valvomon kautta käyttäjä pystyy myös muuttamaan haluttuja asetuksia esim. lämpötiloja tai
aikaohjelmia. [2. s. 59]

Automaatiotasolla sijaitsevat kiinteistön itsenäisesti toimivat alakeskukset kiinteillä I/O
pisteillä tai alakeskukseen liitetyillä I/O – moduuleilla. Alakeskuksissa sijaitsevat ne
ohjelmat, jotka ohjaavat kenttälaitteilta saatujen tietojen perusteella. Alakeskusväylässä
kommunikaatio tapahtuu VAK:ien välillä yleensä LAN-verkon tai TCP-IP protokollan
mukaisesti. Nämä paikallisverkot ovat Ethernet-verkkoja jotka yleensä toteutetaan standardisoidulla CAT 6 kaapeloinnilla. [2. 60-61]

Kenttätasoon kuuluvat kenttälaitteet joista keskeisempiä ovat anturit ja toimilaitteet sekä
itsenäiset säätimet esim. huonesäätimet ja laitteisiin integroidut säätimet. Kenttälaitteita
yhdistää kenttäväylä, joka toimii laitteiden ja alakeskusten välisenä tiedonsiirtoreittinä.
Anturit välittävät mittaustietoa prosesseista alakeskuksille, jotka päättävät miten toimilaitteita ohjataan. Alakeskus analysoi saatuja mittaustietoja ja tekee päätöksiä käyttäjän
asetusten perusteella jotka ovat määritelty alakeskusohjelmaan. [2. s. 59, 61]

4.2 Hajautettu järjestelmä
Hajautetussa järjestelmässä kokonaisuus on jaettu pienempiin osiin joissa yksiköt pystyvät toimimaan itsenäisesti oman ”älynsä” pohjalta eikä käskyjä ylemmältä tasolta tällöin tarvita. Hajautettua järjestelmää voidaan kuvata useana rinnakkain toimivana järjestelmänä joissa kaikki osapuolet ymmärtävät yhteistä kieltä. [1. s. 16-17] Kuvassa 2. on
esitetty perinteisen hierarkkisen ja hajautetun järjestelmän periaatteelliset erot.
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Kuva 2. Järjestelmien rakenteelliset erot. [1.]

Hajautetussa ratkaisussa järjestelmän eri osat pystyvät kommunikoimaan keskenään yhteisen standardin määrittelemällä tiedonsiirto-ohjelmalla. Ohjelmaa valittaessa pyritään
keskittymään mahdollisimman yleisiin ja avoimiin standardiprotokolliin. Kun ”älykkyys” on hajautettu järjestelmässä, saadaan aikaan toimintavarmempi kokonaisuus. Jos
joidenkin järjestelmän osa-alueiden välinen tiedonsiirto katkeaa, jäävät muut osat toimintaan, jolloin ei kiinteistön olosuhteisiin ehdi tapahtua merkittävää muutosta. Mahdollinen vikatilanne ei myöskään pysty häiritsemään järjestelmän toimintaan suuremmassa mittakaavassa. [2. s. 62]

Järjestelmän avoimuudella tarkoitetaan, ettei tietty tekniikka ole minkään yksittäisen
tahon omistuksessa, vaan protokollat ovat yleisesti tunnettuja ja kaikkien käytettävissä.
Niistä ei myöskään makseta tekijänoikeusmaksuja kenellekään. Nykyään kasvussa olevat hajautetut järjestelmät tuovat uusi mahdollisuuksia ja antavat joustavuutta. Järjestelmää suunnitellessa avoimuus tarkoittaa, etteivät osapuolet ole sidottuja jonkun tietyn
laitevalmistajan sovellus-, ja tuotevalikoimaan, vaan he voivat vapaasti valita laite-, ja
järjestelmätoimittajat. [1. s. 17]

5 VÄYLÄTEKNIIKKA RAKENNUSAUTOMAATIOSSA
Automaatiojärjestelmien tiedonsiirtomäärät ovat kasvaneet huomattavasti ja nykyään
pystytään hallitsemaan näitä valtavia datamääriä tehokkailla siirtonopeuksilla. Tämän
15

on mahdollistanut tietotekniikan nopea kehitys. Tehokkailla, edullisilla ja pienikokoisilla tietokoneilla voidaan tänä päivänä integroida rakennuksen eri ohjausjärjestelmät yhteen kokonaisuuteen ja hallinnoida sitä yhteneväisesti. [1. s. 12]

Perinteisessä säätö- ja ohjausjärjestelmässä valvonta-alakeskukset analysoivat antureiden välittämää mittaustietoa ja päätökset toimintojen toteuttamisesta tehdään keskukseen aseteltujen kriteereiden perusteella. Järjestelmän eri osat eivät ole suoraan yhteydessä toisiinsa, vaan tiedonsiirto kulkee aina alakeskuksen kautta. [1. s. 12] Kuva 3.
esittää perinteistä ohjaustapaa jossa käskyt kulkevat aina alakeskuksen kautta.

Kuva 3. Perinteinen ohjaustapa. [1.]

Väyläpohjaisessa ratkaisussa sen sijaan anturit ja toimilaitteet toimivat kaikki kytkettyinä samaan väylään ja ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Näissä älykkäissä, integroiduissa
järjestelmissä ”älykkyys” on tuotu lähemmäs itse prosessia ja sijaitsee itse toimilaitteessa tai anturissa. Älykkyydellä tarkoitetaan laitteessa sijaitsevaa prosessoria, muistia tai
tietyn protokollan määräämää ohjelmaa. Laitteet kommunikoivat väylän kautta ja viestit
lähetetään tietyn yhteisen kielen, eli protokollan mukaisesti. [1. s. 12] Kuvassa 4. on esitetty miten ohjaus tapahtuu anturilta toimilaitteelle suoraan väylän kautta.
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Kuva 4. Ohjaus väylän kautta. [1.]

Perinteisen johdotuksen ja kenttäväylän välillä on olennaisia eroja. Johdotetussa ohjauksessa tieto kulkee vain kahden kiinteän laitteen välillä toisin kuin väylässä, jossa kaikki
verkkoon liitetyt laitteet pystyvät lähettämään ja kuuntelemaan viestejä. Kun verkko on
rakenteeltaan väylä, eli levityskanavatyyppinen verkko ovat kaikki laitteet kiinnitettyinä
samaan kaapeliin, joiden päitä ei ole yhdistetty toisiinsa. Tällaisessa toteutuksessa kaikki liitetyt laitteet voivat lähettää väylän kautta tietoa mille tahansa muulle liitetylle laitteelle. Samaan tapaan jokainen laite voi kuunnella väylällä kulkevaa liikennettä mutta
vain se laite jolle sanoma on osoitettu, pystyy sen lukemaan. [1. s. 34, 55]

Kullakin väylään liitetyllä laitteella on oma, yksilöllinen verkko-osoitteensa, minkä perusteella laitteet erotellaan toisistaan. Kun laite haluaa lähettää sanoman toiselle laitteelle pyytä se ensin lupaa lähettää tietoa väylälle. Luvan saatuaan laite lähettää kyseisen
tiedon vastaanottajalle sanomapakettina eli kehyksenä yksilöositteen kera. Yksilöllinen
osite takaa että viesti menee oikeaan paikkaan. Muut verkon laitteen kuuntelevat mutta
viestin voi avata ainoastaan se laite jolle se on osoitettu. [1. s. 56]

5.1 Älykäs kenttäväylä
Rakennusautomaation kenttäväylä perustuu kaksisuuntaiseen digitaaliseen tiedonsiirtoon jossa älykkäät mittaus- ja ohjauslaitteet sekä automaation näytöt ja käyttöliittymät
yhdistyvät. Ominaisuuksiltaan kenttäväylää voi kuvailla hajautettuna, lähellä itse prosessia tapahtuvana toimintana. Kenttäväylän perustan luovat tehokas tietoliikenne ja
älykkäät kenttälaitteet. [1. s. 28-29]
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Automaatiossa prosessin toimintavarmuus on todella tärkeää ja sen vuoksi prosessin
tilaa ja kenttälaitteiden kuntoa on jatkuvasti seurattava. Käyttäjä hyötyy tästä jatkuvasta
prosessi- ja laitediagnostiikasta jonka äly mahdollistaa. Järjestelmän luotettavuus kasvaa
kun väyläpohjaisella, tehokkaalla prosessiseurannalla luodaan ennakoiva laitteiden
huolto ja ylläpito. Kun kytkennät ja ohjelmistot ovat standardisoituneet, saavutetaan
myös kustannussäästöjä automaatiojärjestelmän kaikilla alueilla. Automaattisen säädön
ja vikatiladiagnostiikan ansiosta korjaus- ja ylläpitokustannukset ovat tänä päivänä alhaiset. [1. s. 29-30]

Järjestelmän käyttöönotto on väyläratkaisussa helpompaa koska väylien standardisoituminen on yhdenmukaistanut käyttöliittymiä. Asetusten muuttaminen on myös vaivatonta, sillä kenttälaitteiden parametreja voidaan asettaa ja muuttaa ohjelamallisesti väylän
kautta. Myös mittalaitteiden kokonaiskalibroinnit voidaan tehdä väylän kautta, jopa etäkalibroinnit ovat mahdollisia. [1. s. 30]

Älykkäät laitteet voivat lisätä myös järjestelmän turvallisuutta, sillä ne seuraavat prosessissa tapahtuvia muutoksia todella tarkasti. Tällä tavoin voidaan minimoida toimintahäiriöiden aiheuttamia vaaratilanteita. Esimerkkinä venttiilin diagnosointi, joka voi antaa
hälytyksen valvomoon jos venttiilin toiminnassa tapahtuu muutoksia jotka poikkeavat
sallituista raja-arvoista. [1. s. 32]

6 VÄYLIEN PERUSTEITA
Väyläverkon toimivuuden ja taloudellisin toteutuksen kannalta tulisi väylä rakentaa niin
että yhteys pysyy mahdollisimman suorana ja että kaapelia kuluu mahdollisimman vähän. Väylän voi toteuttaa monella eri tapaa ja näitä erilaisia kaapelointitapoja kutsutaan
verkkotopologioiksi. [1. s. 55]

Toimintaperiaatteet väyläverkoissa koostuvat aina kolmesta osasta. Näitä ovat yhteyden
muodostaminen, tiedonsiirto sekä yhteyden purku. Fyysistä yhteyttä muodostettaessa
syntyy siirtotie laitteiden välillä. Tämän jälkeen muodostuu looginen yhteys, jossa tunnusten vaihdot tapahtuvat ja OSI-standardin kerrokset aktivoituvat. Yhteyttä purettaessa
toiminnot tapahtuvat päinvastaisessa järjestyksessä. Sanomat lähetetään verkossa bitti18

kuvioina eli digitaalisina paketteina, jotka sisältävät sovelluksista riippuen 200-1000
merkkiä pitkiä syöttö- ja tulostussanomia. Väylien toimintaperiaatteet perustuvat kansainvälisiin tai laitevalmistajakohtaisiin standardeihin yhteensopivuuden helpottamiseksi. [1. s. 61-62]

6.1 Väylien topologiat
Topologia kuvastaa väylän fyysistä rakennetta ja sitä miten verkko on toteutettu. On
tärkeää erottaa fyysinen ja looginen topologia toisistaan. Fyysinen topologia kertoo miten verkon kaapelointi on käytännössä toteutettu. Looginen topologia puolestaan kertoo
toimintamallista jota kyseinen verkko käyttää toimintaperiaatteena. Yleisimmät verkkotopologiat ovat väylä, rengas ja tähti. Muita verkkotopologioita ovat puu-, vapaa-, sekä
yhdistelmätopologia. [1. s. 55]

6.1.1 Väylätopologia
Väylätopologiassa kaikki laitteet ovat kytkettyinä samaan kaapeliin jonka päitä ei ole
kiinnitetty toisiinsa. Johtimena käytetään yleensä kierrettyä parikaapelia, koaksiaalikaapelia mutta myös optista kuitua. Joissain tapauksissa väylän molempiin päihin joudutaan liittämään impedanssin sovituspääte. Vaihtoehtoisesti voidaan verkkoon lisätä yksi
keskitetty sovitin esim. virtalähteeseen. Näissä tapauksissa puhutaan puoliterminoinnista sekä kokoterminoinnista. Niiden tehtävänä on vähentää väylän toimintaa heikentäviä
signaaleja joita syntyy induktiivisista ja kapasitiivisista heijastuksista jotka kohdistuvat
väylään. Kun terminointi on mitoitettu oikein, saadaan nämä häiriöt lähes kokonaan
poistetuiksi. Väylässä jokaisella laitteella on oma yksilöosoitteensa ja tiedonsiirto tapahtuu niin, että kaikki laitteet voivat lähettää väylälle viestejä ja jokainen laite voi myös
kuunnella kaikkea väylällä kulkevaa liikennettä. Lähetetyn käskyviestin pystyy kuitenkin lukemaan vain se laite, jolle se on osoitettu. Kuva 5. esittää väylätopologian perusperiaatetta. [1. s. 55-56]
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Kuva 5. Väylätopologian periaate. [1.]

6.1.2 Rengastopologia
Rengastopologiassa verkon runkokaapeli muodostaa sananmukaisesti renkaan. Kaapelointi voidaan toteuttaa parikaapelilla, koaksiaalikaapelilla tai optista kuitua hyödyntäen.
Rengasmaisessa toteutuksessa laitteen A lähettämä tieto tulee tietyn ajan kuluttua takaisin laitteelle A. Rengastopologian heikkoutena on, että rikkoutunut laite voi pahimmassa tauksessa pysäyttää koko verkon toiminnan. Renkaan ero väylään nähden on se että
väylässä kaikki laitteet kuulevat sanoman samaan aikaan mutta rengastopologiassa tieto
kulkee laitteelta toiselle ja vain yksi laite kerrallaan voi kuulla sanoman. Tietyissä verkoissa kuten kilpavaraukseen perustuvissa järjestelmissä rengasverkko on kielletty sillä
lähetetty sanoma voi virhetilanteessa jäädä verkkoon kiertämään ja verkko ei tällöin vapaudu seuraavalle sanomalle. Kuvassa 6. on esitetty peruskuvaus rengastopologiasta.
[1. s. 57]

Kuva 6. Rengastopologian peruskuvaus. [1.]
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6.1.3 Tähtitopologia
Kaikki laitteet kytketään yhteiseen kytkentäpisteeseen tähden keskiosaan jonka kautta
kaikki yhteydet kulkevat. Kytkentäkeskus yhdistää yhteyttä haluavien laitteiden kaapelit
toisiinsa. Tähtitopologian heikkoutena korostuu kytkentäkeskuksen päätelaite. Päätelaitteen hajoaminen johtaa koko verkon toimintakyvyttömyyteen. Kytkentäkeskuslaitteita
voidaan asentaa kaksi kappaletta mutta tämä lisää laitekustannuksia. Tähden kaapeloinnit voidaan niin ikään tehdä koaksiaalikaapelilla, kierretyllä parikaapelilla tai optisella
kuidulla. Optisia verkkoratkaisuja suunnitellessa on juuri tähtitopologia todettu parhaaksi mahdolliseksi verkkoratkaisuksi. Miten helposti laitteita pystytään liittämään ja
poistamaan verkosta riippuu kytkentäkeskuksen ominaisuuksista mutta parhaimmillaan
se voi sujua hyvinkin helposti. Kuva 7. esittää tähtitopologiaa yksinkertaisuudessaan.
[1. s. 58]

Kuva 7. Tähtitopologian rakenne. [1.]

6.1.4 Puutopologia
Puutopologia mahdollistaa verkon jonka kaapelikustannukset ovat alhaisemmat. Tällöin
on kuitenkin huomioitava kaapeloinnin kokonaispituus. Kokonaispituuteen vaikuttaa
valittu protokolla, vaikkakin esim. KNX- järjestelmässä kaapeloinnin kokonaispituus
pysyy saman väylätopologiasta riippumatta. Tämän topologian etu on muuntojoustavuus. Verkko voidaan sovittaa päätteellä yhdestä kohdasta. Kuva 8. havainnollistaa puutopologian periaatteen. [1. s. 59]
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Kuva 8. Puutopologian periaatekuva. [1.]

6.1.5 Vapaa topologia
Vapaata topologiaa käytetään yleensä rakennuksissa kaapeloinnin helpon asentamisen
vuoksi. Kokonaiskaapelointimäärä voi olla järjestelmästä riippuen noin puolet verrattuna väylämäiseen topologiaan. Lopullinen pituus riippuu valituista väyläsovittimista ja
itse kaapelista. Topologian etuna pidetään kaapeloinnin helppoa suunnittelua ja toteutusta sillä kaapelia ei tarvitse tuoda laitteelta takaisin. Kuva 9. esittää vapaan topologian
eri haaroja. [1. s. 59]

Kuva 9. Vapaan topologian rakenne. [1.]

6.1.6 Yhdistelmätopologia
Yhdistelmäverkko tai hybridiverkko on yleensä käytössä esimerkiksi saneerauskohteissa. Tämä on hyvin ongelmallinen verkko jonka impedanssisovitukset ovat vaikeita, ku22

ten myös koko verkon hallittavuus. Yhdistelmätopologia on myös kaikista herkin häiriöille sillä esim. renkaaseen jäävä ongelma voi myöhemmin heijastua verkon muihin
osiin. Verkon sovitus joutuu tarvittaessa tekemään kokoterminoinnilla. Kuva 10. esittää
yhdistetyn eli hybriditopologian rakennetta. [1. s. 60]

Kuva 10. Yhdistelmätopologian periaate. [1.]

6.2 Väylien standardisointi
Solmimalla standardisopimuksia halutaan taata yhteensopivuus eri laitevalmistajien välillä. Standardijärjestelmä mahdollistaa myös pienempien toimijoiden pääsyn markkinoille. Standardeissa määritellään rakennusautomaatiojärjestelmässä käytettävien komponenttien toimintoja, rakenteita ja laatua. Kenttäväylien standardisointi aloitettiin
vuonna 1985 tavoitteena valmistajariippumaton yhteensopivuus. [1. s. 24]

Kenttäväylien avoimuuden osalta on kansainvälinen ISO (International Standards Organization) määritellyt seitsemän kerroksisen OSI (Open Systems Interconnection)
standardin joihin väyläprotokollien tiedonsiirto perustuu. Toiminta koostuu tiedonsiirtokerrosten välisistä toiminnoista ja tehtävistä. [1. s. 62] Kuvassa 11. on listattu OSImallin eri kerrokset.
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Kuva 11. OSI-mallin eri kerrokset. [1.]

7 YLEISIMMÄT VÄYLÄPROTOKOLLAT
Millaisiin ratkaisuihin kiinteistöjen kenttäväylissä päädytään, riippuu sovelluksista, laitevalinnoista, käyttäjän toiveista sekä urakoitsijan tarjoamista vaihtoehdoista. Tällä hetkellä yleisimmät käytössä olevat kenttäväyläprotokollat rakennusautomaatiossa ovat
Modbus, M-bus, KNX ja BACnet. [2. s. 61]

Avoimien tiedonsiirtoväylien hyödyntämiselle Suomessa luotiin pohja vuosina 19951999 kun Tekesin rahoittamassa projektissa panostettiin erityisesti LonWorks tekniikkaan. Tällöin luotiin pohjan sille, avoimelle, hajautetulle, väyläpohjaiselle automaatiolle, jota tänään laajasti käytetään. [2. s. 16]

LonWorks-tekniikan julkaisi Amerikkalainen Echelon corporation vuonna 1990. Vuosituhannen vaihteen jälkeen LonWorks:in suosio Suomessa on hiipunut, mutta protokolla
ei ole täysin kadonnut markkinoilta. LON-verkko perustuu toisistaan riippumattomiin
laitteisiin, joita ohjaa yhteinen laitevalmistajasta riippumaton verkko Control network
protokollaa käyttäen. Lisenssin alaista komponenttivalmistusta on vuodesta 1990 lähtien
hoitanut suuret valmistajat kuten Cybres, Toshiba ja aiemmin myös Motorola.
[1. s. 119]
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7.1 Modbus
Modbus protokollaperhe julkaistiin vuonna 1979 ja se on alun perin kehitetty ohjelmoitavien logiikoiden liittämiseen ja on arkkitehtuuriltaan avoin väylä. Modbus laitteita voi
kuka tahansa valmistaa ilman erityistä korvasta kehittäjälle. Modbus-protokolla on laajasti käytetty ratkaisu teollisuuden sovelluksissa, rakennusautomaatiossa, energian optimointijärjestelmissä, pitkän matkan tiedonsiirrossa sekä ohjauspaneeleiden liittämisessä. Tämä protokolla mahdollistaa edullisen tavan liittää eri valmistajien laitteita keskenään yhteisen ohjelmiston mukaisesti. Modbus soveltuu myös etävalvontaratkaisuihin.
[1. s. 140]

Toiminta perustuu isäntä-renki tapaiseen käyttäytymiseen jossa yhteen isäntään voi kytkeä 247 renkiä. Yhdistäminen on vaivatonta tehdä sarjaliitännöillä. Modbus kattaa OSImallin tasot 1 (fyysinen), 2 (siirtoyhteys) ja 7 (sovellus). Modbus käyttää kolme kehystä
toimiakseen jotka ovat: Modbus RTU, Modbus ASCII sekä ja Modbus TCP/IP. Näistä
RTU:ssa ja ASCII:ssa käytetään tyypillisesti perinteisiä sarjaväyläliitäntää kuten RS485 ja TPC/IP-versioissa käytetään ethernet-liitäntöjä. [1. s. 140]

Modbus-protokollan perusversiossa tiedonsiirron kulku tapahtuu siten että isäntä lähettää haluamalleen rengille käskyn palauttaa halutun määrän dataa rekisteriavaruuden
määrätystä kohdasta. Modbus:in tiedonsiirtokäytäntö perustuu funktiotoimintoihin joita
ovat esim. rekisterin kirjoitus- ja lukufunktiot. Kaikissa Modbus-protokollan variaatioissa isäntälaite lähettää aina halutun funktiokoodin ja sen parametrit. Nämä voivat olla
esim. renkilaitteen alkuosite, käskyn sanojen määrä, ja itse käsky. Näiden lisäksi voidaan Modbus-variaatiosta riippuen lähettää myös muita tietoja. [1. s. 141]

Saatuaan isännältä käskyn renkilaite toteuttaa sen. Jos vaadittu toiminto onnistuu lähettää renki isännälleen vastauskehyksen joka sisältää funktiokoodin ja mahdollisen pyydetyn datan. Tämä vastaustoiminto sisältyy kaikkiin Modbus-variaatioihin. [1. s. 141]
Kuva 12. havainnollistaa Modbus-järjestelmän periaatteen.
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Kuva 12. Modbus-verkon periaate. [1.]

7.2 M-Bus
M-bus (meter-bus) – väylä, on suunniteltu nimenomaan mittaustietojen siirtämiseen.
Sen väyläkokonaisuus perustuu väylälle liitettävistä mittauslaitteista sekä väylää ylläpitävistä keskuslaitteista. Keskusyksiköt, joita mittausjärjestelmässä kutsutaan päätelaitteiksi toimivat rajapintoina mittaustietoon, jota mittalaitteet välittävät. Tiedonkerjuu tapahtuu, kun keskusyksikkö lähettää päätelaitteelle pyynnön ja päätelaite vastaa tähän
pyyntöön. Päätelaitteet voivat olla itsenäisiä laitteita, jotka sisältävät näytön sekä näppäimistön, tai ne voivat olla tasomuunninmalleja, joiden luentaan tarvitaan tietokone tai
automaatiojärjestelmä. M-bus-protokolla pohjautuu eurooppalaiseen EN 1443-3 standardiin, joka mahdollistaa yhteensopivuuden eri laitevalmistajien tuotteiden välillä.
Yleisempiä mittaus suureita ovat esim. vesi, sähkö, energia, ja kaasumittaukset. M-bus
soveltuu myös liitäntä-mahdollisuuksista riippuen etäluentaan. [6.] Kuvassa 13. näkyy
M-Bus järjestelmän periaatteellinen rakenne.
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Kuva 13. M-Bus – järjestelmän rakenne. [1.]

7.3 KNX
KNX on kiinteistötekniikkaan tarkoitettu väylä, jolla voidaan hallita sekä energiaa että
käytönhallinnan toimintoja. Protokolla on yksinkertainen, sillä toiminnot vaativat toimiakseen vain yhden kaksinapaisen kaapelin. KNX tukee monia erilaisia medioita ja se
voidaan liittää esim. kierrettyyn parikaapeliin, sähköverkkoon, radioverkkoon tai infrapunayhteyteen. KNX järjestelmiä pystytään muutamaan jälkikäteen ja uusia toimintoja
voidaan liittää olemassa olevaan järjestelmään. Liitettävät toiminnot saavat uuden ryhmittelyn ja työ voidaan tehdä PC:llä jo etukäteen, eikä lisäkaapelointia tarvita. Järjestelmän kaapelointi on tehty helpoksi ruuvittomilla liittimillä ja keskuksiin asennettavat
komponentit kiinnitetään kiskoliittimiin ja tiedonsiirtokiskon kautta suoraan väylään,
jolloin johdotukset vähenevät. KNX komponenttien määrä järjestelmässä on pieni ja
yksiköt voidaan ohjelmoida myöhemmin uudelleen tarpeen muuttuessa. KNX association- järjestelmän myötä kaikki KNX tuotteet ovat yhteensopivia toistensa kanssa, valmistajasta riippumatta. [1. s. 129]

Kokonaisjärjestelmä voidaan jakaa enintään 15 alueeseen ja alue voidaan jakaa 15 linjaan. Normaalitilanteessa voi yksi linja sisältää 64 liitettyä laitetta. Ilman toistimia järjestelmän koko voi olla enintään 14 400 laitetta. Tällöin käytetään täyttä ositealuetta eli
15 aluetta ja 15 linjaa eikä lainkaan laitteita voidaan liittää runkoverkkoon. Jos liittyjien
määrää halutaan kasvattaa, voidaan segmenttiä pidentää toistimella tai reitittimellä. Tällä tavoin voidaan kaksinkertaistaa laitteiden määrä. Segmentin pituutta voidaan kasvattaa maksimissaan kolmella toistimella, jolloin laitteita voi olla liitettyinä enintään 256
kappaletta. Uutta järjestelmää suunnitellessa ja asennusvaiheessa ei kuitenkaan saa si27

joittaa laitteita enempää kuin 64 kappaletta. Toistimen käyttö ei myöskään ole suositeltavaa sillä laajennettu verkko luo epätoivottua viivettä tiedonsiirtoon, joka on haitaksi
erityisesti isommissa kohteissa. [1. s. 129-130] Kuva 14. esittää miten KNX-väylä voidaan jakaa alueittain.

Kuva 14. KNX-väylän aluejako. [1.]

7.4 BACnet
BACnet kehitettiin erityisesti LVI-tekniikan ohjaukseen ja on yksi rakennusautomaatiossa eniten käytetyistä väylistä. Väylään liitettävät laitteet määritellään BACnetverkkoon objekteina (object), jotka sisältävät useita ominaisuuksia (properties). Nämä
objektit voivat olla esimerkiksi järjestelmäpisteet, asetusarvot ja aikaohjelmat. Yleensä,
kun BACnet:iä käytetään rakennusautomaatiossa kuten alakeskuksissa ja reitittimissä,
on kyse BACnet TCP/IP-versiosta, jolla on mahdollista siirtää suuri määriä tietoa. Tällöin voidaan hyödyntää kiinteistön yleiskaapelointia ja laitteille määritellään omat IPositteet sekä oma osoiteavaruus sisäverkkoon. [1. s. 125-126] Kuva 15. esittää miten
BACnet:in kerrokset sijoittuvat verrattuna OSI-mallin kerroksiin.
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Kuva 15. BACnet-protokollan kerrokset verrattuina OSI-malliin. [1.]

8 RAU-SUUNNITTELUN NYKYTILANNE
Hajautetut ja avoimet järjestelmät ovat kasvussa ja tuovat uusia mahdollisuuksia useiden eri järjestelmien väliseen integrointiin. Hyvä tilojen kokonaishallinta vaatii tilojen
käyttötarkoituksen tarkan selvittämisen. Suunnittelijan on omattava laaja kokonaisnäkemys ja ymmärrystä talotekniikan eri osa-alueilta. [1. s 17]

Uudenlaiset järjestelmäratkaisut muuttavat perinteistä suunnittelutoimintaa. Aikaisemmin LVI-, ja sähkösuunnittelijat toimivat itsenäisesti omilla osa-alueillaan. Automaatiosuunnittelijaa käytettiin vain kun kohde oli vaativa. Tänään yhteistyö eri suunnittelusektoreiden välillä on entistä tärkeämpää ja työnjaosta on sovittava tarkkaan. [1. s. 112]

Avoimessa ja hajautetussa järjestelmässä on jonkun suunnittelijan hyvä ottaa kokonaisvastuu kiinteistön teknisitä toiminnoista. Tämä suunnittelukoordinaattori tai pääsuunnittelija selvittää minkälaisia teknisiä toimintoja tiloissa tulee olla ja määrittelee näillä perustein avoimen järjestelmän perusteet. Koordinaattorina voi toimia joku muukin talotekninen suunnittelija. Pääasia on kuitenkin, että tällä henkilöllä on kokonaisnäkemys
rakennuksen toiminnasta ja uuden tekniikan tuomista mahdollisuuksista, rajoituksista,
sekä mahdollisista lisävaatimuksista laitteiden ja toimintojen yhteensopivuudelle. [1. s.
112]

9 TYÖKALU SUUNNITTELUN TUEKSI
Kun kiinteistön automaatioon valikoituu väyläohjaus mahdollistaa se myös lisääntyneen
tiedonsaannin prosessista. Väylältä voidaan poimia paljon tietoa, jota hyödyntämällä
voidaan toteuttaa yhä uusia toimintoja, jotka palvelevat tilaajan toiveita. Tekniikan yhä
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kehittyessä rakennusalan kaikilla osa-alueilla kasvavat samaan aikaan myös haasteet
suunnittelussa. Rakennusautomaatioon vaikuttavat erityisesti elektroniikan ja tietotekniikan nopea kehittyminen. Laitevalmistajat tarjoavat yhä enemmän väyläpohjaisia laitteita ja sovelluksia, joihin suunnittelijan on perehdyttävä. Tämä vaatii suunnittelijalta
jatkuvaa alan tilanteen seuraamista ja tietojen päivittämistä. [8.]

Rakennusautomaatio on jatkuvan kehityksen alla ja vaatii säännöllistä tietojen päivitystä. Tätä tilannetta helpottamaan luotiin tämän työn lopputuloksena työkalu joka auttaa
pitämään suunnittelijan ajan tasalla alalla vallitsevasta, tämän hetken tilanteesta (katso
liite 1.). Työkalu on toteutettu taulukkomuodossa, johon on koottu kaikki laitteiden tärkeimmät tiedot. Tästä suunnittelijan on helppo nähdä minkä tyyppiset väyläliitännäiset
laitteet ovat yhteensopivia eri väylien kanssa ja mitkä laitevalmistajat niitä tarjoavat.
Jotta halutun informaation löytäminen taulukosta olisi helpompaa on taulukkoon tehty
suodatustoiminto, jolla voidaan suodattaa pois tietoja, joita ei sillä hetkellä halua tarkastella.

Taulukkoon voidaan lisätä myös muita kuin väyläpohjaisia laitteita, jos niiden ominaisuuksia pidetään hyödyllisinä suunnittelussa. Esimerkkinä tästä on EC-puhaltimien
käyntitilatieto.

9.1 Esimerkkejä väylälle liitettävistä laitteista
9.1.1 Ilmanvaihtokoneet
Ilmanvaihtokoneiden ohjausten suunnittelu muodostaa suurimman osan rakennusautomaatio-suunnittelijan tehtävistä projektia kohden. Ilmanvaihtokoneita on pääsääntöisesti
kahta eri mallia, palakoneita ja pakettikoneita. [8.]

Enimmäkseen väylälle liitetään pakettikoneita, jotka ovat kompakteja pienempiä ilmanvaihtokonepaketteja, jotka sisältävät oman automatiikkaosan ja ohjauskeskuksen. Nämä
toimivat itsenäisesti, mutta liitetään väylään, jotta niistä voidaan poimia paljon hyödyllisiä tietoja. [8.]
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Isot IV-koneet eli ns. palakoneet rakennetaan lohkoista, eli paloista ja niitä ei tyypillisesti liitetä väyläohjaukseen. Tänä päivänä on kuitenkin tullut markkinoille myös isoja
IV-koneita, joita on mahdollista liittää väylälle. [8.]

9.1.2 Säätimet
Sana säädin tulee ulkomailta, jossa se kulkee nimellä ”controller”. Suomessa sen sijaan
säädin-sanalla tarkoitetaan laitetta, joka ei ole vapaasti ohjelmoitavissa, vaan se toimii
aina vain tehtaalla asennetun ohjelman mukaisesti. Vapaasti ohjelmoitavissa olevasta
laitteesta käytetään Suomessa nimeä VAK, eli valvonta-alakeskus. Rakennusautomaatiossa säätimet ovat itsenäisesti toimivia laitteita esim. lämmitystä tai jäähdytystä ohjaavia huonesäätimiä. Laitteet toimivat itsenäisesti mutta ovat liitettyinä automaatiojärjestelmään, jotta kokonaisuutta voidaan hallinnoida samanaikaisesti. [8.]

9.1.3 Huoneistokohtaiset vedenmittausjärjestelmät
Uusissa asuinkiinteistöissä ja tarpeeksi korkean saneerausasteen omaavissa kohteissa on
vaatimuksena järjestelmä joka, huoneistokohtaisesti mittaa sekä kylmän että lämpimän
veden kulutusta. Järjestelmä toteutetaan yleensä väyläpohjaisena esim. M-Bus. [2. s. 88]

9.1.4 Muita väyläpohjaisia
Muita laitteita, joita nykyään voidaan liittää väylälle ovat esim. erilaiset venttiilit, pumput, puhaltimet, peltimoottorit, taajuudenmuuttajat, ilmamääräsäätimet sekä erilaiset
kulutus- ja tuottomittarit. Kulutusmittaukset ovat lisääntyneet koska kiinteistöjen erilaisia kulutuksia halutaan seurata entistä tarkemmin. Tuottomittaukset ovat myös lisääntyneet koska investointeja aurinkosähköjärjestelmiin tehdään yhä enemmän. Esimerkiksi
vuokrakiinteistöjen omistajat haluavat tarjota asukkailleen mahdollisuuden seurata järjestelmän tuottoa. [8.]
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10 YHTEENVETO
Tutkimustyön oli tarkoitus selvittää mitkä ovat tällä hetkellä eniten käytetyt tiedonsiirtoväyläprotokollat rakennusautomaatiossa ja millaisia eri väyläprotokollia tukevia laitteita
valmistajat tarjoavat. Työn aikana selvisi, että väyläpohjaisia laitteita ja niiden eri liitäntävariaatioita on todella suuri määrä ja niistä on vaikea pitää kirjaa. Laitevalmistajat tarjoavat suuria tuoteperheitä väyläpohjaisia laitteita ja niitä tulee jatkuvasti uusia markkinoille. Väylätekniikka on todella monipuolinen. Tietoa prosessin tilasta saadaan tänä
päivänä huomattavasti enemmän ja tämä parantaa tarkkuutta olosuhteiden hallinnassa.
Koska väylän kautta poimitaan yhä enemmän tietoa ja uusien laitteiden kirjo kasvaa on
suunnittelijoiden haastavaa pysyä ns. ”menossa mukana”.

Koska väylän kautta saa poimittua yhä enemmän hyödyllistä tietoa ja väyläpohjaisten
laitteiden tarjonta kasvaa koko ajan oli Hepacon Oy:n rakennusautomaatio-osastolla
syntynyt tarve kerätä kaikki hyödyllinen tieto väyläpohjaisista laitteista yhteen paikkaan, löytämisen helpottamiseksi. Tutkimustyön tulosten pohjalta oli tarkoitus rakentaa
työkalu joka auttaisi suunnittelijaa löytämään sopivia, eri valmistajien tarjoamia väyläpohjaisia laitteita, jotka hyödyntävät eri väyläprotokollia. Työkalun oli tarkoitus kertoa
suunnittelijalle tämänhetkisen laitetarjonnan tilanne. Nämä tavoitteet saavutettiin ja työkalu on tällä hetkellä koekäytössä. Työkalua tullaan jatkossa kehittämään vielä paljon
jotta se vastaa todellista tarvetta. Tämän lisäksi, jotta tämä työkalu pystytään pitämään
ajan tasalla, on taulukkoa pidettävä yllä ja tietoja päivitettävä, laitetarjonnan muuttuessa.

Väylätekniikan hyödyntäminen rakennusautomaatiossa on suhteellisen uusi käsite. Tämän tuotti osakseen haasteita työni aikana, sillä tekniikan nopean kehityksen vuoksi
viimeisintä väylätekniikkaa käsittelevää kirjallista materiaalia on saatavilla melko vähän. Rakennusautomaatio on jatkuvan kehityksen alla ja uskon että tulemme näkemään
vielä paljon uutta etenkin etäohjattavuuden ja etäluennan parissa.
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SAMMANDRAG
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka sorts busstekniska apparater och
applikationer som finns tillgängliga på marknaden för tillfället och vilka olika vältbussprotokoll de olika apparaterna stöder. Man undersökte vilka de mest allmänna bussteknik-protokollen är som används inom byggnadsautomation. De mest använda bussprotokollen för tillfället är Modbus, M-bus, KNX och BACnet. Det finns ytterligare
andra bussprotokoll men man har valt att i detta arbete fokusera sig endast på de mest
allmänna standarderna. Examensarbetet utfördes på uppdrag av Hepacon Oy, som hör
till en av de mest betydelsefulla konsult- och planeringsbyråerna inom installationsteknik i Finland. Arbetet var tänkt att fungera som stödmaterial på företagets avdelning för
byggnadsautomation under kommande projekt.

Byggnadsautomationen fungerar ofta som stöd för övrig installationsteknik för att de
inomhusförhållanden som användaren har begärt skall uppfyllas. Automationens typiska
uppgift i en fastighet är att styra, justera och övervaka funktionerna i de VVS- och elsystem som finns i byggnaden. Då man vill påverka energieffektiviteten i en fastighet har
byggnadsautomationen en viktig roll i att hålla energiflöden i byggnaden balanserade.
Man har kommit överens om gemensamma begränsningar för att minska på koldioxidutsläpp, både på nationell nivå och inom hela europeiska unionen. För att effektivt
kunna minska byggnadernas energiförbrukning och därmed minska koldioxidutsläppen
spelar byggnadsautomationen en väldigt stor roll. Med ett välplanerat system kan de
önskade förhållanden upprätthållas och energiförbrukningarna hållas på en optimal nivå.

Byggnadsautomationen har utvecklats mycket under åren. Före digitaltekniken var man
tvungen att koppla varje enskild alarm-, mät-, indikeringspunkt med egen kabel till
övervakningscentralen. Då tekniken blev digital på 1980-talet kunde man ändra injusteringsvärden från en plats i systemet där centralen fanns. Undercentralerna var ändå helt
beroende av centralenheten. På 1990-talet gick utvecklingen ytterligare framåt då undercentralen fick sina egna processorer. Undercentralerna blev härmed självständiga
enheter som inte längre behövde stöda sig på centralanläggningen. Då undercentralerna
blev självständiga, formades systemets tre nivåer: övervakningsnivå, undercentralnivå
och nivå för fältapparatur. Härefter kunde systemen kallas för byggnadsautomationssy33

stem. Utvecklingen framskred ytterligare då datorerna kom ut på marknaden, då utvecklades diverse molntjänster och distansövervakningen blev möjlig. Dessa fjärrövervakningsmöjligheter har blivit allt bättre efter att internetet har utvecklats under 2000-talet.

Det finns två olika typer av byggnadsautomationssystem som skiljer sig märkbart från
varandra. Det traditionella systemet som bygger på hierarki består av tre olika nivåer där
systemets helhetsreglering alltid sköts via den ovanliggande nivån. I den nyare typen av
system har man delat upp systemet i mindre helheter där apparaterna kan fungerar självständigt på basen av sin egen intelligens. I busstekniska nätverk kan intelligenta apparater kommunicera sinsemellan med ett gemensamt språk dvs. genom ett protokoll. Genom att dela systemet i mindre delar får man ett mer tillförlitligt system. Ett decentraliserat system kan ses som flera olika system som fungerar som en gemensam helhet.
Fördelen med ett decentraliserat system är att ifall en enskild del av systemet blir felaktigt så bibehålls funktionen i det övriga systemet, i bästa fall så att inga ändringar i inomhusförhållandena hinner förekomma. I ett traditionellt system går signalen alltid via
undercentralen förrän åtgärden kan förverkligas. Däremot i fältbussnät där alla apparater
är kopplade i samma nätverk kan apparaterna kommunicera sinsemellan och utföra åtgärder självständigt på basen av mätvärden. Varje apparat i bussnätet har en egen personlig nätadress med vilken man kan nå apparaten i fråga. Alla apparater som är kopplade till bussnätet kan skicka ut meddelanden i nätet och lyssna på meddelanden som
flödar i nätet, men endast den apparaten till vilken meddelandet är adresserat kan läsa
det. Denna intelligens hämtar med sig nya möjligheter att mera noggrant kunna följa
med vad som händer i den aktuella processen. Säkerhetsnivån ökar och utgifterna blir
lägre med hjälp av denna förutsägbara diagnostik som ständigt följer med apparaturens
kondition och tillstånd. I och med att systemen idag är öppna och standardiserade är integreringen mellan olika system och apparatur betydligt lättare. Även i bruk tagningen
av ett nytt system har blivit lättare.

Fältbuss-nätverken byggs enligt olika topologier. Topologin berättar hur kabeldragningen fysiskt är uppbyggd. De mest allmänna topologierna inom fältbuss-nätverk är busstopologi, ringtopologi och stjärntopologi. Andra nätverkstopologier är trädtopologi, fritopologi och en kombinerad hybridtopologi.
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Modbus-protokollet baserar sig på master-dräng funktionsprincip där en master kan ha
hand om 247 drängar. Informationsgången går till på det sättet att mastern skickar en
begäran åt den ifrågavarande drängen och ber om att få tillbaka en viss mängd data. Då
drängen får ett kommando på att utföra ett uppdrag förverkligas uppdraget. Om den begärda åtgärden har lyckats skickar drängen en bekräftelse åt mastern.

M-bus protokollet är uppbyggt speciellt för att förflytta mätdata. Förkortningen M-bus
kommer från meter-bus namnet. Typiska storheter som mäts med M-bus nät är vatten,
el, energi och olika gaser. Med M-bus kan man även förverkliga fjärravläsbara applikationer.

KNX är ett simpelt protokoll som endast kräver en tvåpolig kabel för att fungera. KNX
är ett standardiserat system dit man kan koppla apparater från flera olika tillverkare utan
tillägg. Ett KNX-system kan delas in i max 15 områden och ett område kan delas in i 15
linjer. I ett normalläge kan en linje innehålla 64 tillkopplade apparater. Utan signalförstärkare kan ett fullständigt system bestå av 14 400 apparater men i detta fall kan inga
apparater placeras i stamnätet. Om man önskar att utöka segmentets längd kan det utökas högst med tre förstärkare, vilket gör att maximala antalet apparater i nätet blir 256.
Det rekommenderas ändå att inte planera nya system med större antal apparater än 64
stycken. Det rekommenderas inte heller att man använder sig av förstärkare, eftersom
detta kan skapa fördröjning i stora system. Protokollet stöder många olika medier och
kan kopplas till såväl par-kabel, elnätet, radionätverk eller infra-röd nätverk. Det är lätt
att ta i bruk ett KNX system eftersom det använder standardiserade snabbkopplingar
utan skruvterminaler. Inne i centralerna finns snabbkopplingsskenor som också gör att
kabelsträckorna minskar. Ett KNX system innehåller överlag inte så många komponenter och de komponenter som finns kan vid behov omprogrammeras ifall behovet ändrar.

BACnet-systemet är ursprungligen utvecklat för styrning av VVS-teknik och är ett av de
mest använda protokollen inom byggnadsautomation. Apparater som kopplas till
BACnet-systemet konfigureras som objekt som innehåller olika funktioner. Oftast då
BACnet används i byggnadsautomationssystem använder man BACnet TCP/IP versionen. Med denna version kan stora mängder data överföras. En annan fördel är att man
kan utnyttja byggnadens befintliga nätvärkskablage.
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Installationsteknisk planering har ändrat form med åren. Tidigare jobbade varje VVSoch el planerare skilt för sig inom egna ämnesområden och automationsplaneraren konsulterades endast då det var frågan om ett krävande projekt, men idag är samarbetet
mellan avdelningarna mycket intensivt. Den huvudplanerare eller koordinator som har
hand om de tekniska systemen i fastigheten måste ha en bred syn på helheten. Speciellt
när det är frågan om ett modernt bussteknik-system måste personen i fråga ha koll på att
förutsättningarna finns för att det planerade systemet skall fungera i praktiken och att de
önskade nivåerna har uppfyllts.

Busstekniska system utvecklas hela tiden och allt mer busstekniska apparater och applikationer kommer ut på marknaden. Eftersom mängden apparater på marknaden är så
stor blir det utmanande för planerare att komma ihåg och veta vad som är nuläget på
marknaden. Ett klart behov fanns att samla ihop all den viktigaste informationen om
busstekniska apparater på marknaden, vare sig det är frågan om ventilationsmaskiner,
reglage, fläktar, vattenmätare eller energi-mätare. Som slutprodukt av detta arbete konstruerades ett planeringsverktyg som innehåller all den viktigaste informationen av apparater som stöder en eller flera bussteknik-protokoll. Verktyget skapades i tabellform,
varifrån planeraren lätt kan hitta den information hen söker. För att ytterligare göra sökandet lättare utrustades verktyget med en filtreringsfunktion, med hjälp av vilken man
kan filtrera bort icke-relevant information. Verktyget hjälper planeraren att hålla sig
uppdaterad för den vållande produktsituationen på marknaden. Verktyget kommer ännu
att utvecklas mycket för att uppfylla det verkliga behovet. För att planeringsverktyget
skall hållas uppdaterat måste tabellen ständigt kompletteras med nya uppgifter för att
den nyaste informationen skall finnas tillgänglig.
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