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paineenohjaus toimi seurantajaksolla hyvin.

Avainsanat

tarveohjattu ilmanvaihto, ilmamäärän säätö, koulurakennus

Abstract

Author
Title

Arto Nironen
Introducing Wise Demand-cotrolled VAV System

Number of Pages
Date

28 pages + 2 appendices
18 June 2019

Degree

Bachelor of Engineering

Degree Programme

Building Services Engineering

Professional Major

HVAC, Design

Instructors

Seppo Innanen, Senior Lecturer

The goal for this Bachelor’s thesis was to study demand-controlled ventilation and to describe the commissioning of demand-controlled system in the school centre of Ruokolahti.
Especially the adjustability and operational stability of the system were reviewed.

The final year project collected general information about ventilation and good air quality.
The devices of the system used in the school centre were described, and compared to newer
versions of the equipment. The commissioning of the system was observed and the findings
were discussed.

The study showed that the system meets the requirements set for it as a high quality and
reliable-demand-controlled-ventilation system, and the devices operate steadily. Furthermore, it was concluded that it is important to carefully follow the installation manuals of the
equipment so that the systems can operate properly. This thesis is also a useful summary
for users of the system control software.

Keywords

demand-controlled ventilation, VAV, Wise-system

Sisällys
Lyhenteet
1

Johdanto

1

2

Rakennusten ilmanvaihto

2

3

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

4

4

Suunnittelu

5

5

Referenssikohde

6

6

Wise-järjestelmä

7

6.1

Huonelaitteet

8

6.2

Modbus-verkko ja vyöhykelaitteet

10

6.3

Ilmanvaihtokoneet

12

6.4

Super Wise -verkkopalvelin ja järjestelmän optimointi

13

7

8

Super Wisen käyttöönotto Ruokolahden koululla

22

7.1

Perehtymis- ja aloitusvaihe

22

7.2

Kanavistoasennus

22

7.3

Wise-laitteiden asennus

23

7.4

Verkkopalvelimen käyttö

23

7.5

Mittaus- ja säätötyöt

24

Yhteenveto

Lähteet
Liitteet
Liite 1. Ylen paikallisuutinen
Liite 2. Ilmankäsittelykoneen paineoptimointikaavio

25
26

Lyhenteet
CAC

Clean Air Control. Puhtaan ilman säätö. Käytetään Swegonin järjestelmissä, joissa ilmavirtaa säädetään huoneilman epäpuhtauspitoisuuksien
perusteella.

IMS

Ilmamääränsäädin.

RTA

Rakennusterveysasiantuntija.

VOC

Volatile Organic Compounds. Havaitut orgaaniset yhdisteet.

1

1

Johdanto

Olen valinnut insinöörityön aiheeksi Swegon Oy:n Wise-järjestelmän käyttöönottoprosessin. Järjestelmän tarkoituksena on toteuttaa tarpeenmukaisesti hallittu ilmanvaihto,
joka on käytön mukaan optimoitu ja energiatehokas. Are Oy:n palveluksessa olin mukana Wise-järjestelmän toteutushankkeessa Ruokolahden kunnan uuteen koulukeskukseen, joka on otettu käyttöön kesällä 2018.

Käsitykseni mukaan hankkeen suunnitteluvaiheessa oli haluttu hyvien sisäilmasto-olosuhteiden saavuttamiseksi käyttää juuri Swegonin ilmanvaihtojärjestelmää. Urakoitsijan
toimesta järjestelmää vertailtiin ennen hankkeen aloittamista muihin edullisempiin ja kotimaisilla markkinoilla oleviin muuttuvan ilmavirran säätöjärjestelmiin. Niiden teknisten
ominaisuuksien vastaavuudesta ei kuitenkaan tuolloin saatu riittävää näyttöä. Tämä johti
siihen, että ilmanvaihtojärjestelmä toteutettiin suunnitelmien mukaisilla laitevalinnoilla.

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Wise-järjestelmän laadullisia ja käytettävyyteen liittyviä ominaisuuksia sekä sen toimivuutta ilmanvaihdon tarpeenmukaisessa hallinnassa. Pääasiallisena lähteenä olen käyttänyt laitetoimittajan tuottamaa ja projektin
toteutuksessa syntynyttä aineistoa.
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Rakennusten ilmanvaihto

Rakennusten ilmanvaihdon tarkoitus on tuottaa terveelliset ja viihtyisät sisäilmaolosuhteet. Rakennuksen sisäilmastoluokitus 2018 ohjeistuksessa on määritelty hyvän sisäilman laatuvaatimuksia. Ne ovat luokiteltu kolmitasoisesti
S1: Yksilöllinen sisäilmasto
Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia
hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei
ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä.
Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny.
Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja.
Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät
ääniolosuhteet, ja hyviä valaistusolosuhteita on tukemassa yksilöllisesti
säädettävä valaistus.
S2: Hyvä sisäilmasto
Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja.
Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei
ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä.
Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen
on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen
mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet.
S3: Tyydyttävä sisäilmasto
Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet
täyttävät maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetut
säädökset ja terveydensuojelulain perusteella asetetut
vähimmäisvaatimukset. Asetusten vaatimusten täyttyminen
ei välttämättä edellytä S3-luokan tavoitearvojen käyttämistä.
S3-luokan arvot esitetään tässä ensisijaisesti vertailun tueksi.
Eri suureiden tavoite- ja suunnitteluarvot voidaan valita eri
laatuluokista. Tarvittaessa jonkin suureen arvo voidaan määritellä
tapauskohtaisesti [1, s. 5].
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Periaatteena on tuoda sisätiloihin raikasta ulkoilmaa ja vastaavasti poistaa epäpuhtauksia poistoilman mukana. Ilmanvaihto saadaan aikaiseksi paine-erolla. Tämä voidaan
tehdä, joko puhaltimilla eli koneellisella ilmanvaihdolla tai painovoimaisesti, joka perustuu lämpötilaeron ja tuulen aikaansaamaan yhteisvaikutukseen. Tässä työssä keskitymme koneellisen ilmanvaihtoon ja sen säätämiseen. Ilmastoinnista on kyse silloin, kun
tuloilmaa jäähdytetään tai kostutetaan [2].

Ensimmäisenä ilmanvaihtokoneelle tuleva raitisilmavirta suodatetaan haluttuun puhtausluokkaan. Yleensä käytetään vähintään SUP 3 -luokan hienosuodatinta, joka vastaa entistä F7-luokitusta. [3, s. 49]. Ilman puhtaus on tärkeässä asemassa kahdestakin syystä.
Ensinnäkin sisäilman hyvän laadun saavuttamiseksi ja toiseksi säätyvän ilmavirran mittausanturien mittaustarkkuuden säilyttämiseksi. Suodatuksen jälkeen ilmavirtaa voidaan
lämmittää, jäähdyttää, kuivata tai kostuttaa.

Poistoilman mukana kulkeutuvien epäpuhtauksien haittoja voidaan ehkäistä huolehtimalla tilojen yleisestä siisteydestä ja suorittamalla kanavistonuohoukset asianmukaisesti.
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Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihdon idea perustuu ajatukseen siitä, että huonetilat mitoitetaan täyden käyttöasteen mukaisille ilmavirroille, mutta käytännössä tilojen käyttöaste
voi vaihdella merkittävästi vuorokauden aikana. Vakioilmavirralla tiloja huuhdellaan niin
kuin ne olisivat täydellä käyttöasteella, vaikka todellisuudessa niitä ei käytettäisikään.
Kuvassa 1 on havainnollistettu asiaa graafisesti.

Kuva 1.

Vertailukaavio ilmamääristä tarpeenmukaisen ja vakioilmavirran välillä. [4]

Koulurakennuksissa voidaan saavuttaa merkittävää säästöä optimoimalla kokonaisilmavirran tarvetta tilojen todellisen käyttöasteen mukaan (samanaikaisuustekijä). Tässä tapauksessa on mahdollista jopa tulla toimeen pienemmillä ilmanvaihtokoneilla, mikä vaikuttaa suoraan investointikustannuksiin [4]. Riskinä liian pitkälle viedyssä optimoinnissa
on, että jos käyttöaste muuttuu tulevaisuudessa suuremmaksi niin kokonaisilmamäärä
ei tule riittämään.

Tarpeenmukainen ilmanvaihtojärjestelmä sovittaa ilmavirran, lämpötilan, ilmanlaadun ja
läsnäoloasteen mukaisesti riittävälle tasolle.

5

4

Suunnittelu

Laitteiston varsinaista asentamista on edeltää suunnitteluvaihe. LVI-suunnittelija suunnittelee tilakohtaiset mitoitusilmamäärät sekä palvelualueet ja -vyöhykkeet ilmanvaihtokoneille. Tiloissa syntyvien epäpuhtauksien mukaan valitaan sopivat lämmöntalteenottotavat ja osaltaan aluerajat. Muut tärkeät tekijät palvelualueiden määräytymiselle on rakennuksen mahdolliset kerros-, lohko- ja käyttötarkoitusrajat.

Lämmöntalteenotossa on aikaisemmin käytetty osaltaan kiertoilmatoimintoa, jossa osa
poistoilmasta kierrätetään takaisin rakennukseen sekoitettuna tuloilmaan. Tässä toimintatavassa on heikkoutena tuloilmaan siirtyvät epäpuhtaudet ja kosteus. Tulo- ja poistoilmaa sekoittamattomien lämmöntalteenottomenetelmien hyötysuhteen kehittyminen ja
puhtaamman sisäilmanlaadun vaatimukset sekä sisäilman kosteusongelmien myötä,
kiertoilmatoiminnon käyttö on vähentynyt merkittävästi. Terveen rakennuksen evoluutio
-tutkimusraportissa Anne Aikivuori viittaa kiertoilman käytöstä syntyvään kosteusriskin
kohoamiseen [5, s. 64].

Ilmanvaihtokoneiden koko aiheuttaa käytännössä oman rajoitteensa. Erittäin suuren koneen investointikustannus, kanavakoot ja konehuoneen tilavaraukset kasvavat helposti
suuruusluokkaan, joka ei ole enää kokonaistaloudellinen.

Vaikka tarveohjatussa ilmanvaihdossa pyritään mahdollisimman pieneen kokonaisilmamäärään, on silti huolehdittava rakennuksen tuulettumisesta. D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma ohjeistaa, että minimi ilmavirta tulee olla vähintään 0,35 l/s m2 normaali huonekorkuisissa tiloissa (h= 2,5 m) [6, s. 8].
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Referenssikohde

Ruokolahden koulu on Ruokolahden kunnan alueen yhtenäiskoulu. Se palvelee kaikkia
perusopetuksen ikäluokkia ja monikäyttötilana myös harrastustoimintaa muina aikoina.
Rakennuksen yhteydessä on n. 20-vuotias liikuntahalli, joka edustaa vanhaa rakennuskantaa. Liikuntahallin ilmanvaihto toimii omana itsenäisenä laitteistona.

Nykyisen koulun paikalla ollut ns. vanha koulurakennus on jouduttu purkamaan pahojen
sisäilmaongelmien vuoksi. Tämä rakennus oli rakennettu vuonna 1972. Rakennusta oli
korjattu vuosikymmenien aikana, mutta kosteusvauriot veivät kuitenkin siitä voiton (liite
1). Vanhan koulurakennuksen ylläpidon ja käytön laiminlyönnit olivat mitä ilmeisimmin
merkittävässä roolissa aiheutuneisiin kosteusongelmiin.
Uusi koulurakennus on n. 8000 m2 kaksikerroksinen rakennus, joka on jakautunut yhdyskäytävillä puolikaaresta lähteviin neljään sakaraan [7]. Kohteen ilmanvaihtokoneina
toimivat Swegonin GOLD -sarjan laitteet ja IMS-laitteina Swegonin Wise -laitteet.

Kohteeseen oli palkattu suunnittelu- ja toteutusvaihetta varten hankkeen ulkopuolinen
sisäilma-asiantuntija (RTA), joka toimi hankkeen sisäilma- ja kosteudenhallintakoordinaattorina. Hänen tehtävänään oli tarkastaa laaditut suunnitelmat ja valvoa terveen rakentamisen toteutumista projektin aikana.

Kuva 2.

Ruokolahden uusi koulu: Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy [7]
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Wise-järjestelmä

Tarkastelun kohteenani on Swegonin edellisen sukupolven (generation I) tarveohjattu
ilmanvaihtojärjestelmä ja sen toteutus referenssikohteessa. Vuonna 2017 on tullut markkinoille vastaava uuden sukupolven (generation II) järjestelmä, mikä siis tapahtui tarkasteltavana olevan projektin ollessa jo käynnissä, eikä tästä johtuen ehtinyt tulla käytettäväksi tähän projektiin. Merkittävimpinä uudistuksina vanhaan järjestelmään verrattuna
ovat seuraavat asiat:

Kuva 3.



IC Design -tuotevalintaohjelmisto, joka auttaa tuotevalinnassa visuaalisella
Advance Room View -toiminnolla



Swegon Esbo, joka on tehontarve- ja energiankulutuslaskentaohjelma



Langaton tiedonsiirto, joka vähentää kaapelointia ja siihen liittyviä häiriötekijöitä



Swegon Connect -pilvipalvelu, jonka avulla voidaan kytkeytyä valvonta- ja
tukipalveluihin sekä muodostaa etäyhteys laitteistoon. Toimii yhdessä
Gold-, Superwise- ja Compact -tuoteryhmien kanssa [kuva 3].

Swegon Connect -pilvipalvelu. [8, s.13]
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6.1

Huonelaitteet

Tulo- ja poistoilmalaitteet ovat toteutettu ilman integroitua anturimoduulia. Niistä ilmavirrat ja paine-erot mitataan ilmamäärämittarilla. Ilmamäärien mittaus voidaan tehdä mm.
päätelaitteessa olevista mittayhteistä, mittauskoukulla tai päätelaitteen yhteydessä olevasta säätöpellistä.

Ilmavirran säätö huonekohtaisessa kanavistossa tapahtuu joko yhdelle tai useammalle
päätelaitteelle Adapt Damper -huonepellin avulla. Huonepellit ovat pääasiassa pareittain
tuloilma- ja poistoilmalle. Pääosassa luokkahuoneita tulo- ja poistoilmamäärät ovat saman suuruisia, koska tiloissa on haettu tasapainotilaa paine-eron suhteen. Tästä poikkeavia tiloja on siellä, missä tuloilmaa siirretään likaisille alueille erillispoistojen korvausilmaksi. Tästä ovat esimerkkinä alueet, joilla on wc- tai eteistiloja. Kotitalous- ja luonnontieteiden luokkia varten Wise-järjestelmään on tehty rakennusautomaatiosta ohjelmallinen lukitus, joka toimii seuraavalla tavalla. Kun kyseisissä tiloissa laitetaan lisäaikapainikkeesta erillispoistopuhallin päälle, poistoilmakanavan huonepelti vähentää tilan yleispoiston ilmamäärää erillispoistoa vastaavan ilmamäärän verran. Näin tilan tulo- ja poistoilmamäärät pysyvät tasapainossa kaikissa käyttötilanteissa. Huonepeltien kanavistoasennukseen liittyvät suojaetäisyydet ovat välttämättömiä laitteiden luotettavan toiminnan ja mittatarkkuuden säilyttämiseksi (kuva 4).

Kuva 4.

Suorien kanavaosuuksien vaadittu pituus ennen laitetta [9, s. 1].
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Huonepellit liitetään kanavistoon, toisesta päästään suoraan, huonepellissä olevasta tiivisteellisestä kanavakokoisesta liittimestä ja toisesta päästään FSR-pikaliitospannalla.

Huonepelleistä poistoilmapelti on isäntälaite ja tuloilmapellit orjalaitteita. Nämä kytketään
keskenään RJ-12 -kaapeleilla ja vielä isäntälaitteesta Connect Adapt -kytkentärasiaan.
Kytkentärasialle tuodaan käyttöjännite Power Adapt -muuntajalla. Jos käytetään sähkökeskukselle tulevaa, laitteille yhteistä muuntajaa on varmistettava, että jännitehäviöt eivät tule liian suuriksi, estäen laitteiston luotettavan toiminnan. Jännitehäviöiden laskentaa varten Swegonilta löytyy siihen tehty Excel-ohjelma. Lisäksi molemmista, sekä
isäntä- että orjapelleistä, kytketään RJ-45 kaapelit kytkentärasiaan. Kaapelien pituus
(5 m) rajoittaa peltien keskinäistä etäisyyttä. Tämä seikka oli hyvin huomioitu suunnitteluvaiheessa, eikä tullut ongelmaksi kaapeleita kytkettäessä.

Kytkentärasiaan liitettiin huonepeltien lisäksi Detect Occupancy -läsnäoloanturit (kattoasennusmalli). Nämä sijoitettiin keskeisesti huonetilan kattoon. Läsnäoloanturissa palaa
värillinen merkkivalo, kun se on havainnut liikettä.

Ilmavirtaa säädetään poistoilman huonepellissä olevien lämpötila- ja VOC -anturien sekä
katossa olevan läsnäoloanturin avulla. VOC-anturia käytetään CAC-toimintoon (Clean
Air Control), joka säätää ilmavirtaa epäpuhtauspitoisuuksien mukaan. VOC-anturi ei mittaa suoranaisesti poistoilman hiilidioksidipitoisuutta. Hiilidioksidipitoisuuden määrittely
perustuu järjestelmässä VOC-pitoisuuden ja hiilidioksidipitoisuuden väliseen suhteeseen. Kuvan 5 graafissa vertaillaan CAC-lähtösignaalin ja CO2-arvon keskinäistä vastaavuutta.
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Kuva 5.

CAC-lähtösignaalin ja CO2-arvon vastaavuus kaavio [10, s. 2].

Uudisrakennuksen valmistumisen yhteydessä sisäilmassa on merkittävä määrä jäännös
emissioita. Tilanteessa, jossa anturi on aktiivisena, mutta ilmanvaihtokone ei ole vielä
toiminnassa, saattaa anturi nostaa sen vertailukohtana olevaa perustasoa. Tällöin on
mahdollista, että järjestelmä kasvattaa ilmavirtaa ilmanvaihtokoneen käynnistyessä tästä
syystä. Mikäli ilmavirta ei tehostu, on anturi uudelleenkäynnistettävä. Näin sen perusarvomuisti nollautuu. Ilmanvaihtojärjestelmän käytön aikana anturin korjaa asteittaisesti
perusarvoa, vaikka sitä ei nollattaisikaan.

6.2

Modbus-verkko ja vyöhykelaitteet

Kanaviston jakaminen vyöhykkeisiin tarveohjatussa ilmanvaihdossa perustuu muuttuvan
ilmavirran optimaaliseen hallintaan. Jakamalla kanavisto pienempiin osa-alueisiin voidaan säätötarkkuutta parantaa ja näin vähentää peltimoottoreiden turhaa työtä sekä puhaltimen ylimääräistä paineenkorotusta. Vyöhykkeitä ohjataan oman vertailupaineensa
avulla, jolloin saadaan vakaampi järjestelmä ja nopeammat vasteet paineenmuutoksille.

Samassa vyöhykkeessä olevat kytkentärasiat yhdistetään toisiinsa Modbus-väylän
avulla. Kohteessa vyöhykealueet on jaettu niin, että käytävät, opetus-, kerho- ja toimis-
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totilat ovat omina vyöhykkeinään molemmissa kerroksissa. Modbus-väylä liittää kytkentärasiat vyöhykesilmukkaan, joka yhdistetään tuloilman Control Damper -vyöhykepeltiin,
joka toimii silmukan reitittimenä. Kuvassa 6 on periaatekaavio Wisen Modbus -väylästä.
Erillistä reititintä käytetään, jos huonepeltejä käytetään ilman vyöhykepeltejä.

Kuva 6.

Wise Modbus -väylän rakenne [11].

Tuloilman vyöhykepelliltä väylä jatkuu järjestelmäsilmukkana poistoilman vyöhykepellin
kautta Super Wise -laitteelle, joka toimii järjestelmäoptimaattorina. Se kommunikoi kaikkien vyöhykepeltien ja ilmanvaihtokoneen kanssa Modbus RTU -protokollan avulla.

Jokaisella vyöhykkeellä on oma vyöhykepeltinsä tulo- ja poistoilmalle. Sen päätehtävä
on pitää vakiopaine haarakanavassa, jota se palvelee. Tätä varten on kanavistoon asennettava Detect Pressure -staattisen paineen mittausanturi. Anturi tulee sijoittaa 2/3 päähän haarakanavaan. Paineanturi on 0-pistekalibroitava ennen käyttöä. Näin saadaan
luotettava mittausarvo, joka on sidoksissa tuotteen asennusasentoon. [12, s. 1]
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Tune Control -käsipäätteellä voidaan muuttaa vyöhykepellin asetusarvoja ja lukea oloarvoja. Sillä voidaan myös tehdä vyöhykepeltien ryhmittelyjä ja ilmanvaihtokoneen sekä
järjestelmäoptimaattorin säätöjä.

6.3

Ilmanvaihtokoneet

Ilmanvaihtokoneina kohteessa ovat Swegonin Gold RX 040 -yksikkökoneet. Kuvassa 7
on esitetty laitteen periaatekaavio ja perustoimintojen kuvaukset.

Kuva 7.

Gold RX -ilmanvaihtokoneen ohjauskaavio [13, s. 11].

Ilmanvaihtokoneiden puhaltimia ohjataan vakiopainesäädöllä, jossa tulo- ja poistoilmapuhallin ovat omalla paineohjauksella. Kammiopuhaltimet ovat GOLD Wing+ -mallisia
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suoravetopuhaltimia, jotka on varustettu tärinänvaimentimilla ja kangasliittimillä. ECmoottoriohjaus tapahtuu portaattomasti puhaltimissa olevien mittausyhteiden avulla.

RX-koneessa käytetään lämmöntalteenottoon pyörivää RECOnomic-lämmönsiirrintä,
jolla voidaan saavuttaa jopa 85 %:n hyötysuhde. Lämmönsiirtimen puhtaaksipuhallussektori, poistoilmaliitäntään tulevat säätölevyt sekä paineenmittauspisteet takaavat, etteivät tulo- ja poistoilmavirrat sekoitu keskenään.

Ilmanvaihtokoneen sähkö- ja ohjausjärjestelmä on siihen integroituna. IQnomic-ohjausyksikkö vastaa kaikista laitteen toiminnoista, kuten ilmavirtojen ja lämpötilojen säätö. Järjestelmä sisältää paljon integroituja toimintoja, jotka ovat käyttöönotettavissa helposti.
Ohjelmistossa on valmiina ohjaustoiminnot jäähdytykselle sekä esi- ja jälkilämmitykselle.
Lisäksi sen avulla voidaan ilmanvaihtokonetta ohjata monipuolisesti esimerkiksi aikaohjelmalla, tarveohjatusti, rakennusautomaatio välityksellä tai manuaalisesti.

Ohjausjärjestelmää voidaan hallita IQnavigator-käsipäätteen kosketusnäytöstä. Ilmanvaihtokoneen käyttöönotto ja asetusten hallinta onnistuvat siitä kätevästi. Aloitusnäytöllä
on selkeä virtauskaavio, jossa näkyy tärkeimmät asetus- ja mittausarvot. Valikosta saa
myös aiheeseen liittyvät ohjetekstit.

IQnomic-yksikköön voidaan liittyä Ethernet-liitännän tai WLANn kautta tiedonsiirtoa ja
etähallintaa varten.

6.4

Super Wise -verkkopalvelin ja järjestelmän optimointi

Käyttöönottovaiheessa ilmanvaihtokone asetetaan vakiopainesäädölle puhaltamaan
maksimi-ilmavirtaa, jossa on syytä aluksi olla muutama prosentti ylimääräistä, jotta saadaan tarvittava säätövara. Tätä ennen myös ilmanvaihtokoneelle pitää suorittaa käyttöönotto, jossa tarkastetaan koneen toiminta. Käyttöönotosta laaditaan käyttöönottopöytäkirja, jonka laatii Swegon Oy:n valtuuttama toimija. Mikäli tarkastuksessa havaitaan
puutteita, on ne korjattava ennen varsinaista käyttöönottoa.

Perusasioihin kuuluu myös tarkistaa, että ilmanvaihtokoneen suodattimet ovat puhtaat,
kun suoritetaan järjestelmän säätöä tai optimoimista.
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Super Wise -järjestelmä pystyy Modbus-väylän avulla kommunikoimaan kaikkien vyöhyke- ja huonepeltien kanssa. Kommunikointiin voidaan käyttää joko käsipäätteitä tai
laitteen sisäisen verkkopalvelimen sivustoa.

Modbus-väylälle ja siihen liitetyille laitteille tehdään käyttöönottotarkastus. Modbus-väylälle voidaan suorittaa tarkastusmittaus tutkimalla väylän vastusarvoja valmistajan antaman ohjeen mukaisesti. Tämän jälkeen väylään liitetyille laitteille kytketään käyttöjännitteet ja käsipäätteen avulla tarkastetaan laitteiden toiminta ja mittausarvojen näkyminen.

Huonepellit ja vyöhykepellit ovat tehtaalla valmiiksi esiaseteltu suunnitelluille asiakaskohtaisille asetuksille. Asetuksista laaditaan konfiguraatiolistat, joista näkee kaikki asetusarvot kootusti. Huonepellit ovat käyttöönotettaessa asennustilassa eli pyrkivät saavuttamaan niille asetetun maksimi-ilmavirran.

Kun väylässä olevat laitteistot ovat toiminnassa kytketään Super Wise-laite päälle ja aloitetaan sen käyttöönotto. Verkkopalvelimelle pääsee käsiksi ristiinkytketyn RJ45-verkkokaapelin avulla, joka kytketään Super Wisen Ethernet -liittimen ja tietokoneen välille. Tietokoneelle tulee olla asennettuna selainohjelma SUN Java -tuella ja JRE 5.0 Runtime
Enviroment. Tietokoneen verkkoasetuksista on määritettävä soveltuva aliverkon peite ja
IP-numero. IP-osoite on tehdasasetuksena kaikille Super Wise -järjestelmille sama joten,
jos kohteessa on rinnakkaisia järjestelmiä, tulee niille vaihtaa toisistaan eroavat osoitteet. Super Wise -verkkoasetuksia voi muuttaa Swegonin Golden Gate Config -ohjelmalla.

Sisäänkirjautuminen tapahtuu tietokoneen selainohjelman avulla, jossa selaimen osoitekenttään kirjoitetaan Super Wisen IP -osoite. Näin päästään sisäänkirjautumissivulle,
josta voidaan edetä aloitussivulle, joka on samalla sivuston yleiskuva.
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Sisäänkirjautumisvaiheessa valitaan käyttäjätaso. Valittavana on luku, kirjoitus, huolto
tai ylläpito. Lukutasolla voi lukea arvoja sekä kuitata hälytyksiä. Kirjoitustasolla voi muuttaa asetusarvoja, kun taas huoltotasolla voi muuttaa kaikkia säätöparametreja ja ylläpitotasolla on täydet oikeudet. Kuvassa 8 on esitetty aloitussivun näkymä.

Kuva 8.

Yleiskuva, aloitussivu [14, s. 8].

Super Wisen aloitussivulla vasempaan palstaan on luotu puurakenne, jossa näkyy siihen
kytketty järjestelmä. Oikeanpuoleisessa osassa näkyy järjestelmästä valitun osan tiedot.
Puurakenteessa näkyvät hälytykset niin, että huonesäätimen hälytys näkyy punaisena
ympyränä ja vyöhykepellin keltaisena kolmiona, jossa on keskellä huutomerkki.

16

Kun puurakenteessa valitaan vyöhyketaso, saadaan näkyviin vyöhykekuva (kuva 9). Tuloilman vyöhykepellit ovat punaisella ja poistoilman keltaisella värillä. Kuvasta nähdään
pellin asento, ilmavirran asetus- ja oloarvo. Sininen arvo on asetusarvo, ja musta arvo
on oloarvo. Tällä tasolla tarkastellaan arvoja, mutta ei muuteta niitä.

Kuva 9.

Vyöhykekuva [15, s. 9].
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Seuraavalla tasolla voidaan jo muuttaa arvoja. Tämä on vyöhykepeltisivu (kuva 10).
Muutettavissa olevat parametrit ovat tunnistettavissa parametriruudun oikeanpuoleisessa yläkulmassa olevasta sinisestä kolmiosta. Tässä näkymässä on mahdollista käyttää toimintoa, joka käynnistää säätimen uudestaan. Tämä kannattaa tehdä, jos säädin
reagoi epäluotettavasti. Tässä luvussa olevat esimerkkikuvat ovat ruotsinkielisiä, käyttötilanteessa kieleksi voidaan myös valita myös mm. suomi tai englanti. Vapaatekstiruutu
on parametrien alapuolella ja siihen voidaan kirjoittaa säätimen laitekuvaustiedot.

Kuva 10. Vyöhykepeltikuva [15, s. 10].
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Huonekuva (kuva 11) on dynaamisesti sovitettu sen mukaan, mitä sovelluksia huoneeseen on asennettuna. Siinä näkyy mm. huonepeltien avauskulmat, lämpötila-arvot sekä
ilmavirran asetus- ja virtausarvot. CAC-anturin suhteellinen CO2-arvo ja läsnäoloanturin
arvo (mustavalkoinen hahmo = poissaolo ja vihreä = läsnäolo).

Kuva 11. Huonekuva [15, s. 11].
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Adapt-parametrisivulla (kuva 12) eli huonetuotteiden sivulla parametrit näkyvät dynaamisina. Tämä tarkoittaa sitä, että vain ne parametrit ovat näkyvissä ja muutettavissa,
joiden toiminto on aktiivisena tai muuten oleellinen järjestelmän toiminnan kannalta.

Kuva 12. Adapt-parametrisivu [15, s. 14].
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Optimointivälilehdellä (kuva 13) suoritetaan tarveohjatun ilmanvaihtojärjestelmän paineoptimointi asetusten kirjaaminen. Tämä tapahtuu erikseen tulo- ja poistoilmapuolelle.
Sivulla vasemmassa sarakkeessa näkyvät ilmanvaihtokoneen olo- ja asetusarvot, jäljellä
oleva aika ennen optimoimista sekä ilmanvaihtokoneen tilatieto sekä tulo- ja poistoilman
vyöhykepeltien suurin avautumisaste. Oikea sarake koostuu paineoptimoinnin asetusarvoista. Niitä ovat mm. optimoinnin käynnistys viive; askelkoko eli montako pascalia paineasetus saa kerrallaan muuttua optimointivälillä; intervalli eli kuinka tiheästi optimointi
tapahtuu; sallittu poikkeama, joka määrittelee raja-arvon optimoinnin käynnistymiselle
sen ylittyessä; pellin ylin ja alin asentoarvo sekä pellin ylin ja alin painearvo.

Kuva 13. Optimointi-välilehti [15, s. 16].

Optimointitilassa Super Wise tunnistaa vyöhykepellin, joka on eniten auki. Esimerkiksi
tilanteessa, jossa ilman tarve kanavistossa kasvaa alkaa vyöhykepelti avautua. Jos tämä
pelti on kokonaan auki, järjestelmä lähettää puhaltimelle uuden asetusarvon, joka nostaa
puhaltimen asetusarvoa ja joka on suurempi sen tämänhetkistä oloarvoa. Tästä seuraa,
että puhaltimen paine nousee saavuttaen uuden asetusarvon. Tämä puolestaan vaikuttaa täysin avoimena olleeseen peltiin niin, että se sulkeutuu vähän. Vastaavasti ilmantarpeen vähentyessä Super Wise havaitsee, että vyöhykepelti alkaa kuristaa kanavistoa
ja näin painetaso kasvaa tarpeettomasti. Silloin edellä kuvattu prosessi toimii käänteisesti. Liitteessä 2 on esitetty ilmankäsittelykoneen paineoptimointikaavio.
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Mikäli ilmanvaihtokoneesta tuleva paineen olo- ja asetusarvo poikkeavat yli annetun rajan tai jokin pelti on 100 % auki yli hälytysviiveajan antaa laitteisto hälytyksen. Toisin
sanoen Super Wise optimoi laitteiston painetasoa ja valvoo sen toteutumista.

Vyöhykevälilehdeltä (kuva 14) voidaan nähdä kootusti kaikkien vyöhykepeltien kokonaisilmavirrat. Lisäksi sivulta näkee ja voi säätää optimointiasetuksia vyöhykepeltien palvelualueella olevista huonepelleistä.

Kuva 14. Vyöhykevälilehti [15, s. 17].
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7

Super Wisen käyttöönotto Ruokolahden koululla

Tähän lukuun olen koonnut laitteiston käyttöönottoon ja toimintaan liittyviä havaintoja.
Erityistä huomiota on laitettu ilmanvaihtojärjestelmän laatuun ja toimintavarmuuteen vaikuttaneisiin asioihin.

7.1

Perehtymis- ja aloitusvaihe

Ennen asennustöiden aloitusta Swegonin projektipäällikkö järjesti Wise-järjestelmän perehdytyksen, jossa kaikki toteutuksesta vastaavat tahot saivat peruskäsityksen ja koulutusaineiston laitteiston rakenteesta ja toimintatavasta. Tämä käsitti asennustyön osalta
ilmanvaihto-, sähkö-, putki ja rakennusautomaatiourakoitsijat. Tarkasteltavassa projektissa ilmanvaihtourakoitsija vastasi kanavavarusteiden asennuksesta. Sähköurakoitsija
laitteiden kaapeloinnista ja automaatiourakoitsija laitteiden kytkennästä ja liittämisestä
etävalvomoon.

Lisäksi ilmanvaihtourakkaan kuuluivat urakkarajaliitteen mukaisesti väyläkaapelointien
tasopiirustuksien toimittaminen sähköurakoitsijalle. Tämän laatimisen suoritti sähkösuunnittelija yhdessä sähkötöiden valvojan kanssa. Tasopiirustukseen siirrettiin
Swegonin toimittamasta Wise-laitteiden toimintakaaviosta tarvittavat kaapelointireitit.
Tämä helpotti kaapelien vetämistä kaapelointivaiheessa ja varmisti sen, että väylät tulivat oikein kaapeloiduiksi laitteiden välillä.

7.2

Kanavistoasennus

Kanavistoasennuksiin liittyi seuraavia havaintoja, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Huonepellit tulee asentaa huolellisesti pantaliittimien kanssa. Jos kanavistoa ei
ole kannakoitu kunnolla tai se muusta syystä pykältää huonepeltiin nähden, voi huonepellin ja kanavan välissä olevaan pantaliitokseen tulla ilmavuotoa. Tämä voi kriittisesti
vähentää tarjolla olevaa painetta varsinkin kanaviston loppupäässä, muutenkin painetaso on kanaviston alkupäätä matalampi. Pahimmillaan huonelaite ei pääse sille asetettuun ilmavirran tasoon, ja huonetilassa voi näin syntyä paine-eroa.
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Yleisesti kanaviston tiiveys on erityisen tärkeässä roolissa, kun pyritään energiatehokkuuteen ilmanvaihdossa. Kanaviston ilmavuodot aiheuttavat merkittävää haittaa etenkin
tilanteessa, jossa ilmaa on vietävä pitkiä matkoja kanavistossa palvelualueelle. Suositeltavaa on mielestäni suorittaa kanaviston painekoe vähintäänkin tiloissa, joissa kanavistot
ovat vaikeasti tarkastettavissa rakennusvaiheen jälkeen, kuten eristetyissä kanavissa,
ullakkotiloissa ja hormeissa. Tässä kohteessa tehtiin painekokeet ullakolla sijaitseville
kanavistoille niiden tiiviyden varmistamiseksi.

7.3

Wise-laitteiden asennus

Väylän asennuksessa on oltava huolellinen, jotta kaapelien johtimet tulevat oikein kytketyiksi. Yksittäisissä peltien toimintahäiriöissä syyksi paljastui kytkentävirhe, jossa johdinjärjestys oli väärä. Samoin kahdessa väylässä oli jäänyt väylän päätevastus kytkemättä.

Alakattotiloihin sijoitetut kytkentärasioiden muuntajat olivat kolmen toimintahäiriön
syynä. Alakattojen siivouksen yhteydessä ne olivat heilahtaneet pois pistorasioistaan.

Huonepeltien asennuksen yhteydessä niiden ohjausyksikön paineletkut olivat irronneet
kahdessa tapauksessa. Tämä ilmeni epäloogisena oloarvona laitteelta.

Eräässä tapauksessa huonepellin toimintahäiriö saatiin poistumaan, kun se uudelleen
käynnistettiin käsipäätteen avulla. Tällöin pelti ajaa itsensä vuorotellen toiminta-alueensa
minimi- ja maksimirajoille ja lopulta toiminta-alueen keskialueelle, josta se siirtyy asetusarvon mukaiseen toimintapisteeseensä.

7.4

Verkkopalvelimen käyttö

Super Wise -verkkopalvelimen tietokoneselaimella käytettävä sivusto tekee laitteiston
hallinnoinnista helppoa. Siinä kaikki järjestelmään kytketyt laitteet ovat yhdessä paikassa
näkyvissä ja hallinnoitavissa.
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Ilmanvaihtojärjestelmää voitiin käyttää kohteen tiukasta valmistumisaikataulusta huolimatta omana itsenäisenä järjestelmänään, vaikka rakennusautomaatio- ja sähkötyöt olivat osittain kesken laitteiston käyttöönottovaiheessa. Välttämättömät käyttöjännitteet tarvittiin ilmanvaihtokoneelle ja Super Wise -laitteelle ilmanvaihtokonehuoneessa sekä palvelualueille huonesäätimien muuntajille.

Käyttöönotto suoritettiin lohkoittain niiden valmistumisen mukaan. Ensimmäiseksi käyttöönotettavalla alueella ilmanvaihdon palvelualue käsitti myös tilan, joka oli seuraavan
lohkon puolella, jossa sähkökeskusta ei ollut vielä otettu käyttöön. Tässä tapauksessa
huonelaitteet kytkettiin väylän testauksen ajaksi jatkojohdolla toimintaan.

7.5

Mittaus- ja säätötyöt

Ilmanvaihdon käyttö ja sen jälkeen mittaus- ja säätötyöt voitiin aloittaa, kun kanavistot ja
palvelualueet olivat tarkastettu ja todettu puhtaiksi. Tätä varten ulkopuolinen puhtauskonsultti teki INSTA 800 -standardin mukaiset pölynkertymämittaukset geeliteippimenetelmän avulla. Rakennuksen ensimmäisen käyttövuoden ajaksi ilmanvaihto asetettiin
huonekohtaisesti toimimaan mitoitusilmavirralla. Kun tämä rakennuksen tuuletusjakso
on ohitse, laitteisto ohjelmoidaan tarveohjaukselle.

Päätelaitteiden pölynsuojat poistetaan ja päätelaitteiden säätöosat avataan. Säätyvän
ilmanvirran laitteistossa pääpaino huoneen ilmavirran säädössä on huonesäätimellä.
Päätelaitteen säätöosalla tulee tehdä vain hienosäätöä ja esimerkiksi tasapainottaa saman säätimen takana olevien päätelaitteiden keskinäistä ilmavirtaa tai asettaa puhalluskuvio halutulla tavalla.

Mittaus- ja säätötyön toteutuksessa havaittiin yhden luokkasiiven päätelaitteissa aistinvaraisesti häiritsevää virtausääntä. Kyseessä oli luokkahuoneita, joissa oli paineohjatun
kanavan poistoilmaventtiilejä (KSO-200). Kun asiaa tutkittiin, havaittiin, että ilmamäärä
oli päätelaitteessa oikea, mutta painetaso kanavistossa oli turhan korkea. Venttiilit oli
säädetty pienelle virtausaukolle (2–3 mm), mikä aiheutti havaitun ilmiön. Korjaavana toimenpiteenä venttiilejä avattiin toiminta-alueensa rajoissa niin, että virtausaukko oli n.
15 mm, ja tämän jälkeen suoritettiin tarkastusmittaukset ja tarvittavat säätötoimenpiteet.
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Näin saatiin säädöstä turha kireys pois, mikä laski kanaviston painetasoa ja virtausääntä
venttiilillä niin, että havaittu virtausäänestä tullut haitta saatiin poistumaan.

8

Yhteenveto

Insinöörityössä selvitettiin Wise-järjestelmän soveltuvuutta tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toteuttamiseen. Järjestelmää tarkasteltiin mm. tutkimalla käytettävissä olevan dokumentaation laatua ja määrää. Tästä voidaan todeta, että kaikista laitteista ja prosesseista
oli saatavissa seikkaperäiset ja kattavat aineistot. Tekniset dokumentit olivat loogisesti
ja helposti saatavissa yrityksen suomenkielisiltä kotisivuilta. Tätä täydensi Swegonin projektihenkilökunta, joiden asiantuntijapalvelut olivat hyvin käytettävissä. He osasivat ammattitaitoisesti vastata laitteistoon liittyvissä tarkentavissa kysymyksissä.

Toinen tärkeä tutkittava osa-alue oli itse laitteisto. Käyttöönottovaihe on verrattain lyhyt
ajanjakso (tässä tapauksessa noin kaksi kuukautta), mutta se antaa osaltaan tietyn kuvan laitteiston toimintaedellytyksistä. Tutkimustyössä havaitut laitteiston toimintahäiriöt
johtuivat lähes poikkeuksetta asennusvirheistä tai muista laitteiston ulkopuolisista häiriötekijöistä. Laitteiden ja Modbus-väylän toiminta ja siitä saadut mittaustulokset olivat testijakson aikana vakaita ja luotettavia. Selainpohjainen verkkopalvelin ei kaatunut kertaakaan käytön aikana. Ilmavirtojen hallintaa ja seurantaa helpottaa, että järjestelmässä on
valmiiksi rakennettu käyttöliittymä, joka on heti käyttöön otettavissa ja jossa kaikki tarvittavat ominaisuudet ovat jo sisäänrakennettuina. Käyttöliittymästä on helppo hallinnoida
ilmanvaihtojärjestelmää kokonaisuutena.

Lopputuloksena voidaan todeta, että Swegon Wise -järjestelmä on laadukas, luotettava
ja vakaa. Se soveltuu erinomaisesti tämänkaltaisen koulurakennuksen tarpeenmukaisen
ilmanvaihdon ohjausjärjestelmäksi ja täyttää käyttöönottovaiheessa tehtyjen havaintojen
perusteella sille asetetut toimintavaatimukset. Jotta järjestelmästä saadaan paras hyöty
energiataloudellisesti ja ilmanlaadullisesti on huolelliseen asennustekniikkaan ja laitteiden oikeaoppisen toiminnan varmistamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota.
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