
Nodeus kiinteistön ohjaus 
Nodeus Intelligent Property Control ™ 

 

Yleistä  

Nodeus on kiinteistön ohjaus/kulunvalvontajärjestelmä, joka asennetaan kiinteästi rakennuksen 

sähköjärjestelmään. 

Laitteisto asennetaan sähkö- tai ryhmäkeskuksessa olevaan DIN-kiskoon. Laitteisto varaa minimissään tilaa 

DIN-kiskolta vain noin 250mm.  

Nodeus sopii pieneen tilaan. 

Nodeuksella voidaan hallita kiinteistön valoja, lämmittimiä, ilmastointia, pistorasioita ja muita vastaavia 

laitteita (elementtejä). Käyttäjä voi ohjata valoja päätelaitteelta selaimen avulla, puhumalla Alexa Echo-

laitteelle tai perinteisesti valokytkintä painamalla. Lämmityksen ohjaus voidaan integroida järjestelmään. 

Termostaatin asetuksia hallitaan keskitetysti selaimelta tai esiasetettuna profiileilla. Esimerkiksi lämpötila 

saadaan laskemaan automaattisesti, kun kiinteistö siirtyy ’poissa kotoa’ tilaan. Ilmastointikoneen asetukset 

voidaan myös kytkeä järjestelmään. Ilmastoinnin voimakkuus saadaan säätymään haluttaessa ajastetusti 

viikko- tai päiväkellon mukaan. Järjestelmään voidaan myös kytkeä hiilidioksidianturi, joka säätää 

tarvittaessa ilmastointia. Ohjattavilla pistorasioilla voidaan esimerkiksi kytkeä kahvinkeitin pois päältä 

automaattisesti, kun kiinteistöstä poistutaan. 

Kulunvalvonta hälyttää mikäli kiinteistössä liikkuu luvattomia henkilöitä. Palo-, kosteus- ja 

lämpötilahälytykset on myös integroitu järjestelmään. Hälyttimeen voidaan kytkeä myös 

paniikkihälytyskytkin; sitä painamalla hälytys lähetetään välittömästi. Hälytys voidaan suorittaa 

lähettämällä tekstiviesti tai sähköposti halutuille vastaanottajille. 

Nodeus säästää energiaa ja luo turvallisuutta. 

Järjestelmän käyttöliittymä on selainpohjainen. Käyttäjä voi operoida laitteistoa kaikilla päätelaitteilla sekä 

talon sisäverkossa että Internetin kautta ulkopuolelta. 

Käyttöliittymä on havainnollinen. Selaimessa näytetään kiinteistön pohjakuva, jossa eri elementit on 

sijoitettu niiden oikeisiin paikkoihin pohjakuvassa. Kaikki toiminnot löytyvät selkeistä menuvalikoista 

käyttäjän klikatessa haluttua elementtiä. Elementit näyttävät reaaliaikaisesti elementin tilan (valon tila, 

lämmittimen termostaatin arvo, liiketutkan tila jne.).  

Uusien elementtien asennus tapahtuu yksinkertaisesti ’tiputtamalla’ se pohjakuvaan haluttuun paikkaan ja 

antamalla sille tarvittavat ominaisuudet. 

Helppokäyttöisillä profiileilla voidaan valita sopiva tunnelma eri tilanteisiin. Käyttämällä Alexa ääniohjausta, 

käyttäjä voi pyytää halutun profiilin nousematta edes tuolistaan. 

Nodeus on helppokäyttöinen. 

Käyttöliittymä on salasana suojattu. Salasanoja on kaksi erilaista: käyttäjä- ja asentajasalasana. Järjestelmä 

on suojattu Linux-palomuurilla. 

Käyttäjätilassa voidaan elementtien tilaa muuttaa, esimerkiksi valon kirkkautta, termostaatin asetuksia jne. 

Asennustilassa voidaan muuttaa elementtien asetuksia.  



Nodeus on turvallinen. 

Laitteisto on suunniteltu kokonaisuudessaan Suomessa, suomalaisia käyttötarpeita ajatellen. Käyttöliittymä 

on suomenkielinen. 

Nodeus on Suomalainen. 

 

Laitteisto 

Laitteisto koostuu DIN-kiskoon asennettavista moduuleista sekä väylään liitettävistä antureista ja 

ohjaimista. Laitteisto skaalautuu pienestä omakotitalosta aina suuriin liikekiinteistöihin. 

Laitekokonaisuus sisältää aina vähintään web-palvelimen, ohjaimen ja virtalähteen. Tämän lisäksi laitteistoa 

voidaan laajentaa tarvittavilla IO-moduuleilla sekä antureilla ja ohjaimilla. 

IO-moduulit mahdollistavat ulkoisten laitteiden ja antureiden kytkemisen järjestelmään.  

- sisääntulomoduulit mahdollistavat erilaisten on/ei tyyppisten antureiden ja kytkimien liittämisen 

(esim. avainkytkimet, ovi- ja ikkuna-anturit jne.). Yhdessä moduulissa on 16 tuloa. Moduuleita voi 

olla maksimissaan kaksi kappaletta järjestelmässä. 

 

- lähtömoduuleilla voidaan ohjata releitä tai muita on/ei tyyppisiä laitteita. Yhdessä moduulissa on 

16 lähtöä. Moduuleita voi maksimissaan olla viisi kappaletta järjestelmässä. 

 

- analogisiin tulomoduuleihin voidaan kytkeä hälyttimen antureita tai muita vastaavia analogisia 

laitteita. Järjestelmässä voi olla kaksi moduulia, joissa kummassakin on 16 tuloa. 

 

- analogisilla lähtömoduuleilla voidaan ohjata valohimmentimiä, joiden ohjausjännite on 1-10VDC. 

Yhdessä moduulissa on kuusi analogialähtöä. Järjestelmässä voi olla maksimissaan kahdeksan 

moduulia. 

 

- DALI-väylämoduuli toimii väylän masterina ja sillä voidaan DALI-standardin mukaisesti ohjata 

maksimissaan 64 valoa ja/tai 16 eri valoryhmää. DALI-väylään liitettäviä valo-ohjaimia toimittavat 

tänä päivänä useat eri valmistajat.  

 

- väylätoistinmoduulilla voidaan johdotus jakaa neljälle eri kaapelille. Jokaiseen kaapeliin voidaan 

kytkeä maksimissaan 32 väyläyksikköä. Kaapelin pituus voi olla maksimissaan 1200 metriä. 

Moduuleita voi järjestelmässä olla maksimissaan kaksi. 

 

 

Väyläyksiköiden avulla kytketään valokytkinkalusteet, lämpö- ja valoanturit sekä muut ryhmäkeskuksen 

ulkopuolella olevat anturit ja ohjaimet. Väyläyksikkö on suunniteltu niin, että se soveltuu käytettäväksi 

vakiomallisilla valo- ja rasiakalusteilla. Tällöin kiinteistössä voidaan käyttää asiakkaan haluamia 

sähkökalustevalmistajia. Yksiköt kytketään sarjaväylään Cat6 Ethernet kaapelin avulla. Kommunikointi 

tapahtuu RS485-standardin mukaisesti, joka takaa häiriöttömän toiminnan. 

  

 

 


