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Kiinteistönhallinta ennen ja nyt

●Staattinen

●Ei-informatiivinen

●Työläs asentaa

●Helppo muokata ja laajentaa

●Intuitiivinen käyttää

●Yksinkertainen asennettavuus



✓
Pientalojen ohjaus ennen ja nyt



Kevyt ratkaisu: sovellus ("stand-alone app")

WiFi reititin

Älypuhelin/tabletti

KNX 

Ethernet
KNX TCP/IP-

rajapinta

+Ei asennusmuutoksia

+Vakio TCP/IP rajapinta

- Käyttöjärjestelmärajoitukset

- Päätelaitteisiin sidottu

- Rajalllinen toiminnallisuus

- vrt. 'KNX kauko-ohjain'



Laaja ratkaisu: etäkäyttö+serveri

WiFi reititin

KNX 

Ethernet

+Serveri toimii tallennustilana 

ja takaa 24/7 

toiminnallisuuden

+Esim. ajastetut toiminnot, 

energian käytön tilastot

- Hinta saattaa olla korkea

Serveri voidaan sijoittaa

1. Ethernet-verkon puolelle,

2. KNX/Ethernet-rajapintaan, tai

3. KNX:n puolelle
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1
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Etäkäytön mahdollisuudet

WiFi reititin

KNX 

Ethernet

Internet

VPN-yhteys

●Huomioitava mm. reititintä hankittaessa

Pilvipalvelut

●Valmistajakohtaisia

●Valmistajariippumattomia, mm. Tosibox

Porttimuunnostekniikka jäämässä pois



Käyttö: App vai selain

+Helppo käyttö

+Mahdollisuus ilmoituksiin (notifikaatio)

- Käyttöjärjestelmärajoitukset

- Käyttö vain mobiililaitteilla

- Vähäinen räätälöitävyys

App Selain

+Kaikki päätelaitteet: PC, tabletti, 

älypuhelin...

+Ei käyttöjärjestelmärajoituksia

+Päätelaitteeseen ei tarvitse ladata 

sovelluksia

- Edellyttää serveriä



Haaste

Kotini näyttää kodilta, eikä avaruusaluksen ohjaamolta.

Hallinta on helppoa ja monimutkaiset asiat on piilossa.

Kaikkia toimintoja voi ohjata yhdestä paikasta.

Tiedän paljonko energiaa kuluu ja mikä sitä kuluttaa.
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LausekeohjelmointiVisualisointi Mittarointi Ajastimet

TP

IP-Bacnet

rajapinta rakennusautomaatioon

IP-KNX

ETS ohjelmointi

KNX/IP rajapinta

IP-Ethernet

web-palvelin / visualisointi

käyttöönottoenergiamittarit

3.osapuolen tuotteet

KNX parikaapeli
RS232

AV-järjestelmät ym.

USB

lisämuisti

USB-GSM



HomeLynk

• Mittatietojen tallennus

• Visualisointi

• Kommunikointi

• Skriptit

• y.m.

- valaistus

- lämmitys

- kaihtimet ja markiisit

- y.m.

Internet

RF (WLAN)
RF (3g)

Ethernet

ristikytkentä

- energianmittaukset

- vedenmittaukset

- ilmanvaihtokoneet

- y.m.

Langaton

reititin

KNX homeLYnk esimerkki
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Web-

kamerat

Paikalliskäyttö 

tabletilla

Etäkäyttö 

älypuhelimella 

(VPN-yhteys)



'isoveli' spaceLYnk
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Automaatio- ja kenttätaso 

(KNX)

•Valaistuksen ohjaus (DALI-

rajapinnat)

•Huonelämmön säätö

•Jäähdytyksen säätö

• Ilmanvaihdon säätö

•y.m.

Hallintotaso (Bacnet)




