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1
1.1

JOHDANTO
Taustaa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla energiatekniikan laboratoriossa on
ilmanvaihtokone, jota käytetään opetuksessa havainnollistamaan käytännönläheisesti mm. ilmanvaihtokoneen yleistä toimintaperiaatetta, energiatehokkuutta, rakennuksen ilmanvaihtoa ja lämmöntalteenottojärjestelmää.

Ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistoilmaputkiin on liitetty ilmavirtasäätimet, joilla
voidaan säätää ilmavirtausta riippumatta ilmanvaihtokoneen puhaltimen nopeudesta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi yli- tai alipaineen kehittämisen laboratorioon säätämällä toista ilmavirtasäädintä pienemmälle ilmavirralle. Ilmavirtasäätimet mukautuvat muuttuviin olosuhteisiin, ja pyrkivät automaattisesti pitämään halutun ilmavirtauksen säätämällä säätöpellin asentoa. Tämän toiminnon avulla niin tuloilma- kuin poistoilmaputkista voidaan säätää käsin ilmavirtasäätimen ja ilmanvaihtokoneen välissä olevia säätöpeltejä. Tämä lisää tai
vähentää ilmavirtaa ilmavirtasäätimellä, mikä demonstroi esimerkiksi oven
avaamista.

Lisäksi ilmanvaihtokoneeseen on asennettu lisävarusteina myytävät valmistajan omat hiilidioksidi- ja kosteusanturit, jotka mahdollistavat mm. automaattisen ilmanvaihdon tehostamisen, jos hiilidioksidi- tai kosteusarvot nousevat
asetusarvoa suuremmiksi

Ilmanvaihtokonetta ja ilmavirtasäätimiä käytetään erikseen ja erilaiset mittaustulokset, mm. lämpötilat laitteiston eri osista täytyi mitata manuaalisesti sekä
lukemat ilmavirrasta täytyi lukea paikallisesti ilmavirtasäätimien näytöistä,
mikä oli hankalaa, sillä poistoilmaputki on katonrajassa ja ylösalaisin laitteen
ilmavirtauksen suuntaisuusvaatimuksesta johtuen.
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1.2

Työn tavoite

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mahdollisuutta automatisoida
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun energiatekniikan laboratoriossa oppimisympäristökäytössä olevaa ilmanvaihtokonetta, sekä siihen liitettyjä ilmamäärää rajoittavia ilmavirtasäätimiä.

Toimeksiantajan toiveena on myös mahdollisuuksien mukaan saada kaikkien
laitteiden säätömahdollisuudet ja mittausarvot graafiseen käyttöliittymään tietokoneelle, jolloin kaikkien järjestelmän osien käyttö ja säätö tapahtuisi yhdestä käyttöliittymästä.

2
2.1

JÄRJESTELMÄN OSAT
Ilmanvaihtokone

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun energiatekniikan laboratoriossa on
käytössä Vallox 121 SE -ilmanvaihtokone. Vallox 121 SE on suunniteltu ilmanvaihtoon keskisuuressa asunnossa, joka on enimmäisasuinpinta-alaltaan 160
m2.

Lisävarusteina tähän ilmanvaihtokoneeseen on mahdollista lisätä hiilidioksidija kosteusanturit, jotka on hankittu ja otettu käyttöön jo aiemmin. Niin ikään lisävarusteena voi hankkia KNX-väylämuuntimen, minkä avulla ilmanvaihtokoneen voi kytkeä KNX-automaatiojärjestelmään. Modbus-väylää Vallox 121 SE
ei tue. (Vallox 2019.)

2.2

Ilmavirtasäädin

Laboratorioon on hankittu kaksi kappaletta Lindab Ultralink FTCU -ilmavirtasäätimiä. Säädin soveltuu ilmanvirtauksen mittaukseen ja rajoittamiseen,
sekä lämpötilan mittaukseen.

Ilmavirtasäädintä voidaan ohjata jänniteviestillä, älypuhelinsovelluksella
Bluetooth-yhteyden kautta tai Modbus-väylällä.
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Ilmavirtasäädin ilmoittaa näytöllään
•
•
•
•
•
•
•
•
•

todellisen ilmavirran (m³/h)
todellisen ilmavirran (l/s)
todellisen ilmannopeuden (m/s)
todellisen lämpötilan (°C)
pellin asennon (%, 100 % = täysin auki)
nykyisen asetuspisteen (m³/h)
nykyisen asetuspisteen (l/s)
nykyisen asetuspisteen (m/s)
säätimen ID-numeron.

(Lindab 2019, 3.)

2.3

Ohjelmoitava logiikka

Ohjelmoitava logiikka on yhdellä tai useammalla mikroprosessorilla varustettu
elektroninen laite, joka ohjaa prosessin laitteita logiikan tulo- ja lähtöliittimien
kautta sen muistissa olevan ohjelman tai parametrin perusteella. Mikäli ohjausta halutaan muuttaa, se käy helposti muuttamalla sovellusohjelmaa.

Erilaisten tulo-, lähtö- ja väyläyksiköiden kautta logiikka voidaan liittää erilaisiin
prosessisignaaleihin. Signaalit ovat pääsääntöisesti 1 tai 0 bittejä, mutta käytössä on myös analogisia standardiviestejä sekä pulssijonoja. (Omron 2019,
7.)

2.3.1 Simatic S7-1200
Simatic S7-1200 on saksalaisen Siemensin kehittämä ohjelmoitava logiikka.
Sitä käytetään laajalti teollisuudessa eri sovellutuksissa, joihin riittää alhainenkeskisuuri laskentateho. Simatic tuoteperheen etu on monipuoliset laajennusmoduulit ja ohjelmistot, sekä yhteensopivat tietokannat ja integroidut palvelut.
(Siemens AG 2.)
Kuvassa 1 on kuvakaappaus Siemensin katalogista, jossa näkyy Simatic S7 tuoteperheen valintaperusteet.
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Kuva 1. Kuvakaappaus SIMATIC S7-1200 -katalogista (Siemens AG s.a. 2)

Kymenlaakson ammattikorkeakoululla on yleisesti opetuskäytössä Simatic S7
-tuoteperheen ohjelmoitavia logiikoita ja niiden ohjelmointiin käytettäviä ohjelmistoja. Tästä syystä työssä päädyttiin käyttämään saman tuoteperheen komponentteja. Tässä työssä käytettyyn sovellutukseen S7-1200 ohjelmoitavassa
logiikassa on laskentatehoa enemmän kuin tarpeeksi. Mikäli tulevaisuudessa
haluttaisiin monipuolistaa järjestelmää tai mahdollisesti liittää siihen lisää laitteita, ohjelmoitavaan logiikkaan jää laskentatehoreserviä varmasti riittävästi,
eikä se muodostuisi pullonkaulaksi.

2.3.2 CM 1241 RS422/485
Ohjelmoitavaan logiikkaan liitettiin CM 1241 RS422/485 -laajennusmoduuli,
joka tukee Modbus-väylää. Kyseinen laajennusmoduuli mahdollistaa väylän
kautta ohjatun ilmavirtasäätimen liittämisen ohjelmoitavaan logiikkaan.
Kuvassa 2 näkyy CM 1241 -laajennusmoduulin tietoja datalehdestä.
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Kuva 2. Kuvakaappaus CM 1241 datalehdestä (Siemens AG. s.a. 1.)

2.3.3 SB 1232
Ohjelmoitavaan logiikkaan liitettiin analog output -signal board 1232, mikä
mahdollistaa yhden jännite- tai virtaviestiohjauksen +/-10 V / 0-20 mA alueilla.
Tätä signal boardia käytetään ohjaamaan ilmanvaihtokonetta 0-10 V jänniteviestillä.
Kuvassa 3 näkyy SB 1232 -signal boardin tietoja datalehdestä.
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Kuva 3. Kuvakaappaus Analog output SB 1232 datalehdestä (Siemens AG. s.a. 1-2.)

2.3.4 SM 1231 RTD
Ohjelmoitavaan logiikkaan liitettiin SM 1231 RTD -laajennusmoduuli, mikä
mahdollistaa neljän lämpötilamittauksen muuttuvavastuksisilla antureillla, esimerkiksi PT-100:lla. Kyseinen laajennusmoduuli vaatii oman 24 voltin jännitteensyötön.
Kuvassa 4 näkyy SM 1231 -laajennusmoduulin tietoja datalehdestä.
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Kuva 4. Kuvakaappaus SM 1231 RTD datalehdestä (Siemens AG. s.a. 1.)

2.3.5 SM 1234 AI/AQ
Ohjelmoitavaan logiikkaan liitettiin SM 1234 AI/AQ -laajennusmoduuli, missä
on 1 analog output -kanava ja 2 analog input -kanavaa. Tällä laajennusmoduulilla ohjataan jänniteviestillä tuloilmaputken ilmamääräsäädintä ja luetaan
ilmamääräsäätimeltä tulevia kahta jänniteviestiä. Tämäkin laajennusmoduuli
vaatii erillisen 24 voltin jännitesyötön.
Kuvassa 5 näkyy SM 1234 -laajennusmoduulin tietoja datalehdestä.
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Kuva 5. Kuvakaappaus SM 1234 AI/AQ datalehdestä (Siemens AG. s.a. 1-2.)
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2.4

Yhteydet

2.4.1 Modbus
Modbus on Modiconin vuonna 1979 julkaisema sarjaliikenneprotokolla. Mm.
avoin ja lisenssimaksuton periaate on edesauttanut Modbusin yleistymisessä
ja se onkin nykyään de facto-standardi teollisuudessa. Modbus-väylä siirtää
tietoa bitti- ja sanatasolla ottamatta kantaa niiden sisältöön. (Heikkinen 2015.)

Jokaisella Modbus-väylään kytketyllä laitteella on oma yksilöllinen osoite. Komennot väylässä sisältävät kohdelaitteen osoitteen ja vain kohdelaite toteuttaa
viestin komennon, vaikka muut väylän laitteet voivat vastaanottaa sen. Komennot sisältävät myös tarkisteen, jolla varmistetaan komennon virheetön
kulku väylässä. (Heikkinen 2015.)

Modbus-väylä toimii isäntä-orja-periaatteella. Laite, joka on määritetty isännäksi lähettää komentoja yhdelle tai useammalle orjaksi määritetylle laitteelle.
Orja toimii komennon perusteella: se voi lähettää tietoja isännälle tai tehdä
muutoksia omaan rekisteriin komentojen perusteella. (Patel s.a)

Modbusversioita on erilaisia, esimerkiksi Modbus ASCII ja Modbus RTU.

Modbus ASCII
Modbus ASCII-versiossa komentojen sisältö kulkee ASCII merkkeinä, eli perinteisinä tietokoneen näppäimistöstä löytyvinä merkkeinä.

Kuvassa 6 havainnollistuu Modbus ASCII komentotavujen rakenne. Komentotavu koostuu aloitus-bitistä, 7 data-bitistä, mahdollisesta yhdestä pariton/parillinen-bitistä ja 1 lopetus-bitistä (2 lopetus-bittiä, jos ei pariton/parillinen-bittiä),
eli yhteensä 10 bitistä. (Ozeki Ltd. s.a.a)
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Kuva 6. Modbus ASCII komentorakenne. (Ozeki Ltd s.a.a)

Modbus RTU
Modbus RTU (remote terminal unit) eroaa ASCII-versiosta siten, että siinä jokainen 8-bittinen viesti sisältää kaksi 4-bittistä hexadesimaalimerkkiä. Etuna
tässä on tiiviimpi komentorakenne, mikä mahdollistaa suuremman määrä tietoa liikkuvan samalla määrällä bittejä. (Ozeki Ltd. s.a.b)

Modbus RTU ja Modbus ASCII laitteet eivät voi kommunikoida keskenään.
(Patel s.a.).

Kuvassa 7 havainnollistuu Modbus RTU komentotavujen rakenne.

Kuva 7. Modbus RTU komentorakenne (Ozeki Ltd s.a.b)
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2.4.2 Ethernet
Ethernet on yleinen tapa yhdistää laitteita ja tietokoneita lähiverkkoon (local
area network) tai kaukoverkkoon (wide area network), mahdollistaen laitteiden
kommunikoinnin keskenään saman protokollan avulla. Ethernetkaapeli on fyysinen, suojattu kaapelointi missä data kulkee. (Rouse 2020.)

Alun perin Ethernetin maksimi tiedonsiirtokapasiteetti oli 10 megabittiä sekunnissa, mutta se kymmenkertaistui 1990-luvun puolessa välissä. Nykyisin maksimi tiedonsiirtokapasiteetti Ethernetillä on jopa 400 megabittiä sekunnissa.
(Rouse 2020.)

2.5

Jännitelähde

Phoenix Contactin valmistama 24 V 5 A -jännitelähde syöttää ohjelmoitavaa
logiikkaa, sen laajennusmoduuleita, sekä ilmamääräsäätimiä.
Kuvassa 8 näkyy jännitelähteen tietoja datalehdestä.

Kuva 8. Kuvakaappaus jännitelähteen datalehdestä (Phoenix Contact s.a.)
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2.6

Valvomo-ohjelmisto

Valvomo-ohjelmisto (SCADA Supervisory Control And Data Acquisition) tarkoittaa komponenteista ja ohjelmista koostuvaa järjestelmää mistä voidaan
ohjata jotain prosessia tai laitteistoa ja saada erilaisilta antureilta mittaustuloksia. Valvomo-ohjelmisto esimerkiksi voi näyttää mittaustulokset käyttäjälle,
joka tekee päätökset säätämisestä niiden perusteella. (Inductive automation
2018.)

Valvomo-ohjelmisto voi kerätä dataa kaikesta, mitä prosessissa tapahtuu ja
mihin voidaan palata jälkikäteen, esimerkiksi laatupoikkeaman selvittämiseksi.
Valvomo-ohjelmistot ovat kriittisen tärkeitä teollisuudelle, sillä ne parantavat
tehokkuutta, prosessoivat suurta määrää tietoa päätösten tueksi ja auttavat
ratkaisemaan järjestelmässä mahdollisesti esiintyviä vikoja. (Inductive automation 2018.)

Kymenlaakson ammattikorkeakoululla on käytössä Wonderwaren InTouch valvomo-ohjelmatyökalu, joten työssä päädyttiin käyttämään samaa ohjelmistoa.

InTouch
InTouch on Wonderwaren kehittämä valvomo-ohjelmistotyökalu, mihin pystyy
rakentamaan haluamansa valvomo-ohjelma, jolla pystyy mm. ohjaamaan ja
lukemaan ohjelmoitavaa logiikkaa ja siihen liitettyjä laitteita.

DASSIDirect IO Server
Dassidirect on Wonderwaren kehittämä DAServer-ohjelma (data access),
millä voidaan muodostaa yhteys työssä käytettävän valvomo-ohjelman ja ohjelmoitavan logiikan välille.

3

TOTEUTUS

Työ aloitettiin tutustumalla järjestelmän osiin ja niiden ominaisuuksiin, sekä
toimeksiantajan toiveisiin järjestelmän toiminnoista.
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Työn toimeksiantaja toivoi vähintään ilman lämpötilatietoja tietokoneen näytölle valvontaohjelmaan. Mahdollisuuksien rajoissa toiveena oli myös ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistopuhaltimien ohjaus valvontaohjelmasta käsin.

Manuaaleista ja ilmanvaihtokoneen valmistajaa konsultoimalla selvisi, ettei ilmanvaihtokone tue Modbus-väylää, kuten oli ajateltu työtä suunnitellessa. Lisäselvittelyissä tuli ilmi, että ilmanvaihtokone tukee KNX-talotekniikkaväylää.
KNX-väylä ei ollut tarkoituksenmukainen tässä työssä, sillä aihe olisi laajentunut merkittävästi, eikä toisaalta koululla ollut käytössä tarvittavia osia tai ohjelmistoja.

Päädyttiin hylkäämään väyläohjaus ilmanvaihtokoneen osalta ja toteuttamaan
automatisointi analogisesti, alkuperäisen digitaalisen sijaan. Ilmanvaihtokone
tukee puhaltimen säädön osalta 0– 10 voltin jänniteohjausta, mikä oli mahdollista toteuttaa työtä varten hankitulla Siemensin Simatic S7 -ohjelmoitavalla logiikalla.

Työn toteuttamiseksi hankittiin tarvittavat osat automatisointia varten:
- Siemens Simatic S7-1200 -ohjelmoitava logiikka
- Modbus -laajennusmoduuli
- Analog output -signal board
- Analog input -laajennusmoduuli ohjelmoitavalle logiikalle
- Analog input/output -laajennusmoduuli ohjelmoitavalle logiikalle
- 4 kpl PT-100 -lämpötila-antureita
- 24 voltin DC -jännitelähde
- Sekalaisia tarvikkeita, esimerkiksi kaapelia, nippusiteitä, kaapeliholkkeja
yms.

Osat kiinnitettiin DIN-kiskolla puulevyyn, ja edelleen seinälle, ilmanvaihtokoneen ja tietokoneen yläpuolelle.
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Kuva 9. Ilmanvaihtokone, ohjelmoitava logiikka laajennusmoduuleineen, sekä valvontaohjelman pyörittämiseen käytettävä tietokone (Korkalainen 2020)

Kuvassa 9 näkyy energiatekniikan laboratorioon aiemmin opetuskäyttöä varten asennettu ilmanvaihtokone ja tarvittavat putkistot jo ennen automatisointia,
joten suurimmalta osalta asennustyötä säästyttiin. Kuvan ulkopuolelle jää niin
ikään valmiiksi asennetut ilmavirtasäätimet. Kuvan 9 oikeassa laidassa näkyy
tulo- ja poistoilmaputkissa olevat käsisäätöiset säätöpellit, millä voidaan demonstroida esimerkiksi oven aukaisua, jolloin ilmavirtasäädin alkaa säätää sisällään olevaa säätöpeliä, jotta tuloilmaputkessa pysyisi valvontaohjelmasta
säädetty virtausnopeus.

Ilmavirtasäätimiin vedettiin tarvittava kaapelointi: jännitesyöttö 24 voltin jännitelähteeltä, toiseen ilmavirtasäätimeen Profibus-kaapeli, sekä toiseen ilmavirtasäätimeen 4-parinen signaalikaapeli.
Lisäksi 4 kappaletta PT-100 -antureita porattiin ja tiivistettiin ilmanvaihtokoneen putkiin, jotta saadaan lämpötilanmittauksia eri pisteistä:
•

Ulko – ulkoilman lämpötila

•

Tulo – iv-koneen jälkeinen tarvittaessa lämmitetty ilma huoneeseen
lämmöntalteenottokennon ja/tai lämmitysvastuksen avulla

•

Poisto – poistoilma huoneesta, josta tarvittaessa otetaan lämpöenergiaa talteen lämmöntalteenottokennolla
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•

Jäte – Ulos puhallettava ilma, josta on tarvittaessa otettu lämpöenergiaa talteen lämmöntalteenottokennolla

Kuva 10. Ilmavirtasäätimet sekä kosteus- ja hiilidioksidianturit (Korkalainen 2020)

Työssä käytettiin kahta identtistä ilmavirtasäädintä (kuva 10.), mitkä olisi voinut kytkeä sarjaan Modbus-väylässä, mutta toista päädyttiin käyttämään digitaalisesti väylätekniikan avulla ja toista analogisesti jänniteviestillä. Tähän
päädyttiin opetustarkoituksessa, jotta voidaan havainnollistaa opiskelijoille
analogisen ja digitaalisen käytön eroja. Jo yhtä laitetta käyttämällä tulee analogisen käytön negatiivinen puoli, suuri kaapeloinnin tarve, erinomaisesti havainnollistettua. Luonnollisesti kaapeloinnin määrän tarve analogisella käytöllä
kertaantuu, mikäli samaan järjestelmään liitettäisiin lisää laitteita, kun taas
väyläkäytöllä voitaisiin kytkeä sarjaan lisää kymmeniä laitteita samaa väyläkaapelia käyttäen, vain kytkemällä uusi väyläkaapeli sekä jännitteensyöttökaapeli edellisestä laitteesta seuraavaan.
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Kuva 11. Poistoilmaputken väyläohjattu ilmavirtasäädin (Korkalainen 2020)

Kuvassa 11 on poistoilmaputkeen liitetty ilmavirtasäädin, mitä ohjataan digitaalisesti Modbus-väylällä. Ilmavirtasäätimellä on tietty suunta, mihin ilman
täytyy virrata, jotta se toimii oikein, joten ilmavirtasäädin on tässä tapauksessa
asennettu ikään kuin ylösalaisin. Ilmavirtasäätimeen syötetään 24 voltin jännite normaalilla signaalikaapelilla ja hyvän asennustavan mukaisesti loput johtimet on jätetty katkaisematta ja sovitetaan kannen alle. Väyläliikenne hoituu
Profibuskaapelilla, mistä on kytketty vihreä ja punainen johdin ilmavirtasäätimen A– - ja B+-liittimiin.
Valmistajan ohjeen mukaan A– - ja B+-liittimien väliin kytkettiin 120 ohmin
vastus poistamaan mahdollisia häiriöitä (Lindab 2020, 7).
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Kuva 12. Tuloilmaputken jänniteohjattu ilmavirtasäädin (Korkalainen 2020)

Kuvassa 12 on tuloilmaputkeen liitetty ilmavirtasäädin, mitä ohjataan analogisesti jänniteviestillä. Sen lisäksi ilmavirtasäädin lähettää kahta eri mittaustietoa, ilmavirran nopeutta sekä säätöpellin kulmaa, jänniteviestillä ohjelmoitavalle logiikalle.

Kuva 13. Valvontaohjelman näyttö (Korkalainen 2020)

Kuvassa 13 näkyy valvomo-ohjelman näyttö, missä vasemmalla oleva iso liukusäädin ohjaa ilmanvaihtokoneen puhaltimia. Jännitesäädöstä ja valvomo-
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ohjelmatyökalusta johtuen nopeudensäätöön jouduttiin käyttämään 0-100 %
tyyppistä säätöä portaittaisen säätimen sijaan.
Keskellä näkyy hahmotelma ilmanvaihtokoneen sisältä, missä näkyy lämmöntalteenoton kenno, sekä putkistot ja niissä virtaavan ilman lämpötila.
Oikeassa laidassa näkyy ilmamääräsäätimien säätöpelien reaaliaikainen
kulma, sekä liukusäätimet tulo- ja poistoilmaputkien asetusarvolle.

Kuva 14. Ohjelmoitava logiikka laajennusmoduuleineen sekä jännitelähde. (Korkalainen 2020)

Kuvassa 14 näkyy ohjelmoitavan logiikan eri komponentit ja jännitelähde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jännitelähde 24 V 5 A
CM 1241 RS422/485 -laajennusmoduuli
SB 1232 -signal board
Siemens Simatic S7-1200 -ohjelmoitava logiikka
SM 1231 RTD -laajennusmoduuli
SM 1234 AI/AQ -laajennusmoduuli

Kuvassa 14. näkyy myös vihreä Ethernet-kaapeli, millä ohjelmoitava logiikka
on kytketty tietokoneeseen. Ethernet-kaapelin kautta ohjelmoitiin työssä käytettävää ohjelmoitavaa logiikkaa Siemensin omalla TIAPortal ohjelmalla, ohjelma liitteenä. Myös tietokoneella pyörivä valvomo-ohjelma InTouch ottaa yhteyden samalla tavalla Dassidirect io serverin kautta ohjelmoitavaan logiikkaan.
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POHDINTA

Työssä saavutettiin toimeksiantajan asettamat tavoitteet ilmastointikoneen ja
ilmamääräsäätimien automatisoinnista sekä käyttöliittymästä tietokoneelle. Ilmanvaihtokonetta ja ilmamääräsäätimiä voidaan ohjata täysin tietokoneelle
tehdystä valvomo-ohjelmasta ja samalle näytölle tulee näkyviin riittävä määrä
mittaustietoa, mm. lämpötiloista, ilmavirrannopeudesta ja ilmamääräsäätimien
säätöpeltien kulmasta reaaliajassa. Lisäksi valvontaohjelman näytölle tehtiin
automaattisesti päivittyvä trendi ilmanvaihtokoneen eri putkissa kulkevista
lämpötiloista.

Aikataulussa pysyminen tuotti hankaluuksia, sillä aluksi oli tarkoitus tehdä
opinnäytetyötä kesällä 2019, mutta kesätöiden takia se olisi ollut todella hankalaa, joten päätin unohtaa opinnäytetyön kesän ajaksi. Syksyllä 2019 loput
kurssit veivät aikaa todella paljon ja aikaa opinnäytetyön tekemiselle oli vaikeaa löytää.

Opinnäytetyö oli varsin haastava, sillä työn toteuttamiseksi täytyi opiskella jonkin verran lisää automaatiotekniikkaa ja ohjelmoitavan logiikan ohjelmointia.
Merenkulun insinöörin opetussuunnitelmaan kuuluu todella pintapuolisesti automaatiota, eikä väylätekniikkaan perehdytä käytännössä lainkaan.

Työn alkupuolella selvitettiin mahdollisuutta ohjata ilmanvaihtokonetta väyläohjauksella, ilman KNX-väylämuunninta. Sähköpostikeskustelussa valmistajan
kanssa ilmeni, että kyseinen ilmanvaihtokonetyppi ei tue Modbus-väylää ja
tarkemmissa selvittelyissä ilmeni, että ilmanvaihtokoneen väylä KNX-muuntimelle on toteutettu RS-485 standardin avulla.

Internetin keskustelupalstoilta löytyi muitakin samantyyppistä ilmanvaihtokoneen automatisointia miettineitä ja heidän kokemuksiensa mukaan väylätyyppi
olisi Modbus ASCII, joskaan ei täysin perinteinen. Osa olikin ratkaissut automatisoinnin hankkimalla RS-485-USB-sovittimen, jolloin väylää pystyi kuuntelemaan tietokoneella ja näin ollen selvittämään väylässä kulkevan tiedon ja
selvittää laitteen ohjaukseen käytettävän kielen.
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Tällaista toteutusta mietittiin myös tämän työn kohdalla, mutta nopeasti todettiin, että työstä olisi tullut aivan liian haastava, sillä työn toteuttamiseksi olisi pitänyt perehtyä paljon enemmän ohjelmointiin ja varmuutta työn onnistumisesta ei siltikään olisi ollut.

Tietokoneella ilmanvaihtokoneen ohjaus RS-485-USB-sovittimen avulla voisi
olla hyvä harjoitus esimerkiksi tietotekniikan opiskelijoille nykyisen ohjelmoitavaan logiikkaan perustuvan automaation rinnalle. Lisänä voisi selvittää mahdollisuutta tehdä etäkäyttömahdollisuuden, jolloin työtä pitäisi miettiä myös tietoturvan näkökulmasta.

Jatkossa nykyistä, ohjelmoitavaan logiikkaan perustuvaa, ilmastointikoneen
automatisointia voisi jatkaa esimerkiksi selvittämällä mahdollisuutta ajastaa
toimintoja, sekä liittämistä ilmanvaihtokonetta rakennuksen muuhun ilmanvaihtoon KNX-talotekniikkaväylän avulla, jolloin esimerkiksi rakennuksen kiinteä ilmanvaihto pysähtyisi automaattisesti energiatekniikan laboratoriotilasta,
kun opetuskäytössä oleva ilmanvaihtokone laitettaisiin päälle. Tämä mahdollistaisi paremmin mm. yli- tai alipaineen muodostumisen opetustarkoituksessa
laboratorioon.
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