
Jussi Rantanen, toimitusjohtaja 

Jonas Wikström, regionchef 



Rakennusautomaation edut 

Käytännön esimerkki 

ABC-konsepti 

 

Fördelarna med fastighetsautomation 

Praktisk tillämpning 

ABC-konceptet 

 

Jussi Rantanen, toimitusjohtaja 

Jonas Wikström, regionchef 

Rakennusautomaatio 

Fastighetsautomation 

 



Fidelix Oy 

• Yksityinen pk-yritys 
• Henkilöstö 100, liikevaihto 2013 on15 M€ 
• Perustoimialana rakennusautomaatio 
• Merkittävä turvallisuus- ja hoivatekniikan toimittaja 
• Pääkonttori Vantaalla, aluekonttoreita 9 kpl ympäri Suomea 



Vienti 

• Eurooppa 
• Ruotsi, Fidelix Sverige Ab 
• Iso-Britannia 
• Norja 
• Baltia 
• Hollanti 

• Etelä-Korea 
• Kiina 
• Venäjä 



• Rakennusautomaatio on osa suurempaa 
kokonaisuutta talotekniikassa  
 

• Rakennusautomaatiojärjestelmä mahdollistaa 
rakennuskannan energiatehokkaan, järkevän ylläpidon ja 
helpon seurannan – säästöä käyttökustannuksissa 
 

• Automatisoinnin avulla saadaan hyötyä parantuneiden 
sisäolosuhteiden, energian säästön, rutiinityön vähentymisen 
ja helpottumisen sekä pienentyneiden taloudellisten ja 
henkilöriskien muodossa 

Rakennusautomaatio 

http://www.ursa.fi/sirius/sivut/viikonkuva.php?action=year&year=2003
sertifikaatti1.pdf


• Helppokäyttöinen kiinteistön hoidon työkalu 
• Paikallinen kosketusnäyttö, graafiset kaaviot 
• Järjestelmä ei ole sidottu valvomoon 
• Internet yhteensopiva – ei lisenssikuluja  
• Uutta teknologiaa, avoin 
• Laajennettavissa 
• Väyläpohjaiset mittaukset 
• Palvelut kattaa koko maan 

 

Fidelix-tekniikan hyödyt 



Mittaukset 

OPTIO 
Keskuslaitteet 
WebVison valvomo-
ohjelmisto 

Fidelix alakeskus 

Säädöt 

Ohjaukset 

Hälytykset 

Liitynnät 

LAN / WAN / Internet 

Huoltoyhtiö 

Fidelix- technical 
support 

Etäkäyttö 
selaimella 

3G 

Rakennusautomaation periaatekaavio 



Järjestelmäkaavio 

Asunnot Kiinteistö Etäkäyttö 

LAN / WAN / Internet 

Huoltoyhtiö 

Fidelix- technical 
support 

Etäkäyttö 
selaimella 

Puuera.fidelix.net  
huolto 2011 



Hallintotaso 

Automaatiotaso 

Kenttätaso 

Paikallinen    
Valvomo (PC) Etäkäyttö- 

valvomot
  

Ala-asemat 

Jatkohälytykset  

AK 1 

AK 2 

AK ..n 

AK 1 

AK ..n 

TCP/IP 

-pumput 
-puhaltimet 

-valaistus 

-sähkölämmitys 

Toimilaitteet 

Ohjaukset 

-säätöpellit 
-IMS-laitteet 
-venttiilimoottorit 

Anturit 

-anturit 
-ohjausviestit 

I/O-moduulit 

Kenttälaite kaapelointi 

Hälytykset/indikoinnit 

- varolaitteet 
- tilatiedot 
- talotekniset hälytykset 
- liikeilmaisimet, painikkeet 
- pulssilaskenta 

 

Kenttälaite kaapelointi 

Järjestelmä arkkitehtuuri 

Modulaariset  
ala-asemat 

Internet 

Intranet 

Gsm/3G 

kenttäväylä 

alakeskusväylä 

Langattomat 
 laitteet 

http://www.samsung.com/fi/consumer/mobile/mobilephones/smartphones/GT-I8750ALANEE








ABC konsepti 

Jouko Pakasen 
laskentamalli 

 ( State Machine) 

Huonekohtaiset säätö-ja 
ohjausjärjestelmät sekä 

sähkö / 
valaistusjärjestelmät 

Mittauksia: teho, energia, 
lämpötila, CO2, kosteus 

Lämpö-ja kylmäkeskuksen 
säätö-ja ohjausjärjestelmät. 

Ilmastointikojeiden säätö-
ja ohjausjärjestelmät 

Sääennuste 
 2 tuntia- 3 vrk 

Prognoosisäätö 
 

Kiintestötietoa esim. 
pinta-ala, 

 k-arvo, mitoitusteho, 
aikavakiot ym 



ABC konsepti 

 ENNAKOINTIA JA TEHO-OHJAUSTA 

 

 Rakennuksen luontaisella kyvyllä varastoida ja luovuttaa energiaa on 

ratkaiseva merkitys tässä säätöstrategiassa. Mahdollisuus hyödyntää 

rakennuksen lämpödynamiikkaa on tunnettu yli 40 vuotta  

 

 ABC:n käyttö tässä tapauksessa merkitsee sitä, että kuljettaja ottaa 

jalan kaasulta juuri oikealla hetkellä ja jarruttaa moottorilla niin, että 

auto pysähtyy liikenne-valoihin 

 

 Vastaavalla periaatteella ABC ohjaa kiinteistön energiankäyttöä. 

Käytännön esimerkit ja llaskelmat osoittavat, että tällä periaatteella 

voidaan aikaansaada huomattavia energiasäästöjä   



Termodynamiikka 

 Lämpöteho aikajaksona kun lämpötehoa tarvitaan ja 
kiinteistö on tyhjä (sisäinen teho = 0). 

 



Fidelix Sääennuste ABC 

 
 

Ennusteet. Fidelixin alakeskuksiin saadaan luettua 
Forecan sääennustetietoja. 
 
Sovellukset. Lämmityksen kompensointikäyrien 
muutokset. Saattolämmitysten optimointi. 
Huonelämpötilojen ja iv-kojeiden asetusten 
optimointi 
 
Datapalvelu. Liittymästä veloitetaan 
kohdekohtainen lisenssimaksu, riippumatta kohteen 
koosta. 
 
ABC. Adaptive Building Controls. 
 



Nollaenergiakohde 



Esimerkkikohde 
 
Pietarsaari 
 
http://62.72.244.66:8001/Report?File=Fx2020.htm 
 

http://62.72.244.66:8001/Report?File=Fx2020.htm


FX2025A 

• Industrial PC inc. 

touchscreen 

 

• DDC controller with 

SCADA 

 

• Freely programmable 

 

• Max 2.000 IO-points 

 

• Integration platform 

 
 



 

Fidelix Domux 

Kotiautomaatio. Nykyaikainen 
kotiautomaatiojärjestelmä parantaa viihtyvyyttä, lisää 
turvallisuutta ja ohjaa asukkaan 
energiankulutustottumuksia. 
 
Monipuoliset mahdollisuudet. Voidaan liittää 
vedenkulutuksen seuranta, huoneiston 
lämpötilaseuranta, iv-kojeiden ohjauksia, valo-
ohjauksia, liiketunnistimia ja palovaroittimia 
 
Vedenmittausjärjestelmä. Reaaliaikaiset kulutustiedot 
voidaan välittää käyttäjälle, isännöitsijälle ja 
laskutusjärjestelmille. 
 
 
 



         EnOcean 

No Batteries, No Wires, No Limits 

Multi-24 + EnOcean  



FX-SPIDER 

• Industrial PC inc. 

touchscreen 

 

• DDC controller with 

SCADA 

 

• Freely programmable 

 

• Max 2.000 IO-points 

 

• 40 IO –points built-in 
 



FIDELIX GENIUS 

• AHU controller 

 

• Touchscreen 

 

• 24 IO-points 

 

• Freely programmable 

 

• Modbus communication 

 

• EnOcean (optional) 

 
 


