OHJAUSKESKUKSET
T • LÖ
OHJAUSKESKUKSEN KÄYTTÖOHJE
Saunan ohjaukselle on oma web-selainpohjainen käyttöliittymänsä.
Käyttöliittymään pääsee kirjautumaan Internet-selaimen avulla.
Ohjauslaitteena voi käyttää PC:tä, tablettia tai älypuhelinta.
Etätuki on saatavana suoraan keskukselle.

NYKYAIKAINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN OHJAUSKESKUS LAITOSSAUNOIHIN
Ohjelman asetussivu
Asetussivun selkeältä näytöltä näkee tärkeimmät tiedot ja arvot nopeasti.

Viikkokellon asetussivu
Sivulta voidaan määrittää aikaohjelmat saunaan.

Ohjelman etusivu
Sisään kirjautuneena voidaan määrittää mm. saunan ohjaustavat ja
viikkokellot.

Hälytyssivut
Sivulta näkee kaikki hälytykset ja varoitukset reaaliajassa
sekä näiden historiatiedot.
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1. JOHDANTO
Tässä dokumentissa esitellään Saunapisteen kiukaiden ohjausjärjestelmä.
Dokumentissa keskitytään erityisesti ohjauslogiikkaan sekä siihen liittyvän käyttöliittymän
ohjaukseen.

2. OHJAUSKESKUS
Ohjauskeskuskaapin sisältä löytyy riviliittimet johdoille, releet, kontaktorit ym. sekä myös itse
ohjauslogiikka (Iono PI), jonka sisällä pyörii saunanohjausohjelma.
Kuvissa 1 ja 2 sekä taulukossa 1 on esitelty ohjauskaappi sekä sen sisällä olevat osat.

Kuva 1 Kiukaan ohjauskaappi, kansi kiinni. Kaapin mitat: 610 x 405 x 135 mm
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Kuva 2 Kiukaan ohjauskaappi sisältä, kansi auki (ensimmäinen protoversio kaapista)
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KOMPONENTIN
TUNNUS
K-01
K-02
F1
F2
F3
R1

KOMPONENTTI

KONTAKTORI
KONTAKTORI
JOHDONSUOJAKYTKIN, 1-VAIHE
JOHDONSUOJAKYTKIN, 3-VAIHE
JOHDONSUOJAKYTKIN, 3-VAIHE
OHJAUSRELE

Q1
Q2
Q3
Q4
R6

PLC-MODUULIN RELELÄHTÖ IONOPI
PLC-MODUULIN RELELÄHTÖ IONOPI
PLC-MODUULIN RELELÄHTÖ IONOPI
PLC-MODUULIN RELELÄHTÖ IONOPI
OHJAUSRELE

X1
X2
X3
X4
PS1
TS1
TS2
TEMP1
TEMP2
L1
L2
S1

RIVILIITINTERMINAALI, 16MM2
RIVILIITINTERMINAALI, 16MM2
RIVILIITINTERMINAALI, 2,5MM2
RIVILIITINTERMINAALI, 2,5MM2
TASAJÄNNITELÄHDE 60W
LÄMPÖSUOJAKYTKIN, KUITATTAVA
LÄMPÖSUOJAKYTKIN, SULAVA
1-WIRE LÄMPÖTILA-ANTURI
1-WIRE LÄMPÖTILA-ANTURI
MERKKIVALO, KELTAINEN
MERKKIVALO, PUNAINEN
PAINONAPPI, PALAUTUVA

TUOTETYYPPI JA OMINAISUUDET

ABB AF40-30-00-13
ABB AF40-30-00-13
ABB S201-C4
ABB S203-C40
ABB S203-C40
Phoenix RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21
- 2903334
IPMB13RP – Iono PI RTC
IPMB13RP – Iono PI RTC
IPMB13RP – Iono PI RTC
IPMB13RP – Iono PI RTC

Phoenix RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21
- 2903334
Phoenix PT 16 N - 3212138
Phoenix PT 16 N - 3212138
Phoenix PTTB 2,5 - 3210567
Phoenix PTTB 2,5 - 3210567
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W – 2902992

MAXIM INTEGRATED DS18B20
MAXIM INTEGRATED DS18B20

Taulukko 1 Kaapin sisällä olevat osat. Lisäksi taulukossa myös lämpöanturit, jotka tullaan kytkemään kaappiin kiinni.
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3. OHJAUSKESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO JA LOGIIKALLE KYTKEYTYMINEN
Itse ohjauskeskuksesta löytyy ainoastaan “pakotettu käsikäyttö”-painike, jolla kiukaan saa laitettua
päälle kolmeksi tunniksi kerrallaan. Tästä lisää myöhemmin tässä dokumentissa.
Mitään erillistä käyttöpaneelia kaapissa ei ole vaan ohjaus tapahtuu erillisellä web-selainpohjaisella
käyttöliittymällä Ethernet-liitynnän kautta.
Sauna on mahdollista asettaa lämmittämään myös erillisen VAK-kärkitulon avulla mutta tämäkin
vaatii käyttöliittymältä VAK-kärki painikkeen asettamisen. Myös tästä lisää tuonnempana.

3.1 OHJAUSKESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO
Kaapin kanteen on tehty aukko, josta pääsee kääntämään ohjauskeskuksen johdonsuojakytkimet
F1, F2 ja F3 päälle.
Kun johdonsuojat on käännetty päälle, syttyy niiden vieressä oleva merkkivalo L1. Tästä tietää,
että ohjauskeskus on päällä ja sille tulee sähköt.
PLC-logiikka kaapin sisällä käynnistyy, kun johdonsuojakytkimet käännetään päälle.

3.2 PLC-LOGIIKKAAN KYTKEYTYMINEN
Ohjauskeskuksessa on käytössä Iono PI PLC logiikka ja siihen kytkeytyminen tapahtuu Ethernet
(Eth) liitännän avulla.
Riippuen asennuspaikasta ja käyttötavasta, Eth-kaapeli voidaan kytkeä:

•
•

Suoraan Iono PI logiikan ja PC:n välille
Iono PI logiikalta asennuspaikan sisäiseen lähiverkkoon ja sitä kautta joko langallisena tai
langattomana laitteeseen, jolla ohjausta tullaan tekemään

Kuva 3
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Kuva 4

Kun Eth-verkkokytkentä on valmis, saa logiikkaan yhteyden sen IP-osoitteen avulla.
Iono PI logiikoissa on ennalta asetettuna oletus IP-osoite xxx.xxx.xx.x.
Ennen käyttöä IP-osoite tulee muuttaa niin, että se soveltuu asennuspaikan IP-verkkoon.
IP-osoitteen muutos tapahtuu seuraavasti:

•
•
•

Kytkeydy Eth-verkon kautta joko langallisesti tai langattomasti ohjauskeskuksen Iono PI
logiikkaan
Käytä esim PuTTY-työkalua luodaksesi SSH-yhteys laitteesi ja Iono PI:n välille
(kts kuvaohjeet alla). Voit ladata PuTTY:n esim täältä: https://www.putty.org/
Muuta oman koneesi IP-osoite samaan aliverkkoon kuin Iono PI (esim xxx.xxx.xx.x),
muuten yhteyden luominen ei onnistu!
o
Avaa PuTTY (aukeaa PuTTY Configuration ikkuna)
o
Valitse Connection type: SSH
o
Kirjoita Host Name (or IP address) kenttään Iono PI logiikan alkuasetettu IP
xxx.xxx.xx.x ja paina Open
o
Aukeaa ikkuna, jossa kysytään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Nämä ovat
vakiona: login as: Saunapiste, pi@xxx.xxx.xx.x’s password: XXXXXX

Kirjoita seuraava komento: sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Tällä komennolla näkyy laitteen IP-osoite: static ip_address=xxx.xxx.xx.x

Siirry nuolinäppäimien avulla muuttamaan IP-osoite haluamaksesi ja
tallenna muutokset painamalla CTRL+X ja perään Y sekä ENTER

Nyt IP-osoite on vaihdettu mutta Iono PI logiikka tulee vielä käynnistää
uudelleen. Tämän voit tehdä komennolla sudo reboot

Kun laite käynnistynyt, voit vielä käydä tarkistamassa onnistuiko IPosoitteen vaihto ottamalla laitteeseen uudelleen yhteyden PuTTy:n
avulla kuten ohjeen alussa neuvotaan sillä erolla, että nyt IP-osoite
kenttään tulee syöttää muutettu IP.
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Kuva 5 PuTTY-ikkuna, jonka kautta saa muodostettua yhteyden Iono PI logiikkaan IP-osoitteen avulla

Kuva 6 PuTTY-ikkunan jälkeen aukeaa login-ikkuna, jossa kysytään käyttäjätunnusta
ja salasanaa. Vakiona ne ovat YYYYYYY ja XXXXXX
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Kuva 7 IP-osoitteen muutos tapahtuu kirjoittamalla haluttu IP kohtaan static ip_address. Esim tässä se on asetettu
xxx.xxx.xx.x. Tämän jälkeen tallenna muutokset CTRL+X, Y ja ENTER.

4 KÄYTTÖLIITTYMÄ
Saunan ohjaukselle on oma web-selainpohjainen käyttöliittymänsä, jonne pääsee kirjautumaan
Internet-selaimen avulla. Ohjauslaitteena voit käyttää käytännössä mitä vain PC:tä, tablettia tai
älypuhelinta, jolla pääset kytkeytymään samaan verkkoon, johon Iono PI PLC-logiikka on kytketty.
Kun olet kytkeytynyt samaan verkkoon logiikan kanssa, avaa internet selain ja kirjoita osoite
kenttään (IP-osoitteen tulee olla sama, jonka käyttäjä on asettanut):

https://xxx.xxx.x.x/xxxxxxxx.htm
Aukeaa kuvan 8 mukainen näkymä.
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Kuva 8 Käyttöliittymän etusivu ennen sisäänkirjautumista

4.1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN
Ennen sisäänkirjautumista tekstit ovat harmaina eikä asetusten muuttaminen tai saunan ohjaus onnistu.
Paina “Kirjaudu sisään” - painiketta kirjautuaksesi. Salasanat tulee myöhemmin
muuttaa
haluamikseen mutta vakiona ne ovat (salasanat toimitetaan erikseen):
• Administrator käyttäjä: Admin
XXXXX
• Service käyttäjä:
Service
YYYYY
• Operator käyttäjä:
Operator
ZZZZZ
Vain Admin-käyttäjä pystyy muuttamaan kaikkia asetuksia!
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Kuva 9 Käyttöliittymän etusivu, kun on sisäänkirjauduttu Admin-käyttäjänä

4.2 ASETUKSET
Asetukset-välilehdeltä on mahdollista muuttaa niin lämpötilan säätörajoja kuin hälytysten raja- arvoja. Tämä
onnistuu ainoastaan Admin-käyttäjältä.

Asetukset-välilehdelle pääset painamalla etusivulla painiketta “Asetukset”.
Kuvassa 10 näkyy kaikkien asetusten alkuarvot.
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Kuva 10 Asetukset-sivu

Kun valkoista ruutua painaa, aukeaa näppäimistö, josta arvoja pääsee muuttamaan. Tässä
näppäimistöikkunassa näkyy myös min- ja max-arvot, joiden välillä arvon tulee olla.
Tavoitelämpötila voidaan asettaa välille 40 – 105 °C, hystereesi välille 2 – 10 °C.
Alilämpöhälytys välille 0 – 60 °C, ylilämpöhälytys välille 60 – 110 °C ja antureiden välinen
lämpötilaerohälytys voidaan asettaa välille 0 – 20 °C.

Kuva 11. Kun valkoista ruutua klikkaa, avautuu näppäimistöruutu mitä kautta arvoja voi muuttaa.
Ruudulla
näkyy myös
mx ja
arvot
minkä joiden
välillävälillä
uuden
arvon
tulee
olla.
Jos
Kuva
11 Ruudulla
näkyy min
myösjaminmax-arvot,
uuden
arvon
tulee
olla.
Josarvo
arvoeieiole
ole min
tällä ja
välillä,
OK painike
ei toimieijatoimi
ylitetty
muuttuu
punaiseksi.
max välillä
OK painike
jaraja-arvo
Min tai Max
teksti
muuttuu punaiseksi
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4.3 HÄLYTYKSET
Hälytykset-välilehdelle pääsee klikkaamalla “Hälytykset”-painiketta etusivun yläreunasta. Tämä sivu on kaikille
käyttäjille avoin, riippumatta siitä millä tunnuksella on kirjautunut sisään.

Kuva 12 Hälytykset-sivu. Hälytykset ilmestyvät tänne punaisella pohjalla ja varoitukset keltaisella.

Hälytyksen sattuessa etusivun “Hälytykset”-napin väri vaihtuu punaiseksi. Myös
saunan vastustehoryhmien ohjaus sammuu ja sauna lakkaa lämmittämästä.
Jos jokin varoitus tulee aktiiviseksi, syttyy etusivun “VAROITUS”-lamppu keltaiseksi.
Hälytykset-välilehdeltä voi käyttäjä käydä tarkemmin katsomassa, mistä varoituksesta on
kyse.
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Kuva 13 Hälytys sekä varoitus aktiiviset

Hälytyksiä tulee seuraavista tapahtumista:
• Kuitattava lämpösuoja on lauennut
• Sulava lämpösuoja on lauennut
• Sauna on liian kuuma (ylilämpöraja on ylitetty)
• Lämpötila-anturin T1 signaali on hävinnyt
• Lämpötila-anturin T2 signaali on hävinnyt
Varoituksia tulee seuraavista tapahtumista:
• Lämpötila-antureiden T1 ja T2 ero on liian suuri
• Sauna on liian kylmä (alilämpöraja on alitettu)
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Kuva 14 Hälytys/varoitushistoria

Hälytykset-sivun alareunasta käyttäjä näkee historiatietoa siitä, mitä hälytyksiä tai varoituksia on
tullut. Listalla näkyy 15 viimeistä ilmoitusta. Historialistauksen näkee painamalla “Historia”painiketta ja samasta napista listauksen saa myös piiloon.
Hälytykset-sivulta löytyy myös “Kuittaa valittu”-painike. Tällä saa poistettua jo kuittaantuneet
varoitukset/hälytykset, jotka ovat valkoisella pohjalla (historiatietoja ei saa pyyhittyä).
Aktiivisina olevia varoituksia tai hälytyksiä ei saa kuitattua pois!
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4.4 SALASANAN VAIHTO
Salasanan vaihto onnistuu etusivun “Vaihda salasana”-painikkeen kautta.

Jotta tämä painike olisi aktiivinen, tulee käyttäjän olla kirjautuneena sisään Admin-tunnuksilla.

4.5 KÄYTTÄJIEN HALLINTA
Kun on kirjautuneena sisään Admin-käyttäjänä, on mahdollista muuttaa muiden käyttäjien
luokituksia ja antaa esim Operator-tason käyttäjälle oikeuksia muuttaa raja-arvoja tms.
Tänne sivulle pääsee painamalla etusivun nappia “Käyttäjien hallinta”

4.6 TOIMINTATILAT
Saunaa voidaan ohjata:
•

Käsikäytöllä (voi olla päällä enintään 12h kerrallaan)

•

VAK-kärkitiedon kautta

•

Viikkokellon avulla

•

Pakotetulla käsikäytöllä (voi olla päällä enintään 3h kerrallaan)

4.6.1

Käsikäyttö

Mikäli saunaa halutaan ohjata käsikäytöllä, tulee käyttöliittymästä painaa käsikäyttö päälle.
Tämä tapahtuu kuvan 15 mukaisesti valitsemalla kohta “käsikäyttö”.
Tämän jälkeen käyttäjän tulee asettaa aika, miten pitkään halutaan, että sauna on päällä, kuva
16.
Kun molemmat asetukset tehty, kytkeytyy vastusryhmiä ohjaavat releet päälle ja etusivun
alareunassa palaa kaikki 3 lamppua (Lämmityssykli päällä, Vastusryhmä K1 päällä, Vastusryhmä
K2 päällä)
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Kuva 15 Käsikäytön asetus

Kuva 16 Käsikäytön ajan asetus
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4.6.2

VAK-kärki

Saunaa voidaan ohjata myös VAK-kärkitiedolla, jossa 24V jännite on johdettu ohjauskaapista
ulos haluttuun paikkaan ja kärkien väliin on kytketty esim kytkin. Johdinten toinen pää on
kytketty ohjauskaapissa Iono PI logiikan pinnille OC1/DI4.
Kun kytkimen kääntää päälle, kyseiseen logiikan pinniin kytkeytyy 24V jännite. Samaan
aikaan käyttäjän tulee valita käyttöliittymältä VAK-kärkiohjaus, jolloin sauna lähtee päälle ja on
päällä niin pitkään kuin käyttäjä haluaa. Lämpötila määräytyy normaalisti asetettujen
lämpötilamääritysten mukaisesti. VAK-kärkitilassa ei voi käyttää ajastintoimintoa.

Kuva 17 VAK-kärkiasetus
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4.6.3

Viikkokello

Saunaa voidaan ohjata myös Viikkokello-tilassa. Samoin kuin edellisissä, viikkokello valitaan
etusivun valikosta kuten esitetty kuvassa 18.

Kuva 18 Viikkokellon asetus
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Viikkokello-moodissa lämmitystä säädellään kellonajoilla, jotka käyttäjä pääsee asettamaan painamalla
etusivun nappia “Viikkokelloaikojen asetus”.

Nappia painettaessa aukeaa kuvan 19 mukainen näkymä.
Jokaiselle päivälle on kaksi ajanjaksoa, jotka käyttäjä voi asettaa haluamallaan tavalla. Aikoja
ei voi laittaa päällekkäin eli jos käyttäjä asettaa esim maanantain ensimmäiseen
aikaikkunaan välin klo 8.00-12.00 niin maanantain toisen aikaikkunan alkamisajaksi voi laittaa
aikaisintaan klo 12.00, jotta ajat eivät mene päällekkäin.
Pelkkien aikojen asetus ei riitä vaan käyttäjän tulee vielä painaa kyseisen päivän kytkin
päälle, jotta ohjaus tulee aktiiviseksi.
Kun kaikki halutut ajat on asetettu ja haluttujen päivien kytkimet painettu päälle, tulee vielä
painaa “Tallenna arvot ja palaa pääsivulle”-nappia. Näin asetukset jäävät muistiin ja
esimerkiksi sähkökatkon sattuessa niitä ei tarvitse syöttää käyttöliittymään uudelleen.
Mikäli kesken asetusten sattuu virhe, voi viimeiset muutokset pyyhkiä pois painamalla hetken
“Hylkää muutokset pitämällä nappia hetki pohjassa”-nappia.

Kuva 19 Viikkokellon aikojen asettaminen. Tunnit ja minuutit asetetaan erikseen
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4.6.4

Pakotettu käsikäyttö

Pakotetulla käsikäytöllä tarkoitetaan tilaa, jossa käyttäjä saa kytkettyä saunan päälle ilman,
että hänen tarvitsee koskea lainkaan käyttöliittymään tabletilla, tietokoneella tms.

Pakotetun käsikäytön
nappi löytyy
ohjauskeskuksen
kannesta.

Kuva 20 Pakotetun käsikäytön päälle/pois nappi ohjauskaapin
kannessa
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Nappia tulee pitää pohjassa noin 3s ajan jotta lämmitys menee päälle. Samasta napista
saunan saa myös pois päältä.
Sauna on päällä kerrallaan kolme tuntia, kun se asetetaan “Pakotettu käsikäyttö”-nappia
painamalla.
Vaikka itse käyttöliittymää ei tässä moodissa tarvitakaan niin sen kautta voi kuitenkin nähdä,
onko “Pakotettu käsikäyttö”-tila päällä ja miten pitkään se on ollut päällä.

Kuva 20 Käyttöliittymältä voi nähdä, onko “Pakotettu käsikäyttö”-tila päällä ja miten kauan se on ollut
päällä.

Viralliset käyttöohjeet toimitetaan Saunapisteeltä asiakkaalle
HPK-LOGI ohjauskeskuksen mukana. Virallisten
käyttöohjeiden mukana toimitetaan käyttöä varten tarvittavat
IP-osoitteet sekä salasanat, jotka puuttuvat tästä
käyttöohjeesta.
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