
Energian optimointiin, varastointiin sekä asumis-
viihtyvyyden seurantaan.
Lämmitys- ja säätöjärjestelmän optimoinnilla saadaan energiansäästöä kaikkiin rakennuksiin. Op-
timointia suoritetaan huipputehoa rajoittamalla sekä langattomia antureita hyödyntämällä läm-
mityksen säädössä. Energiavarastona toimii rakennus, jossa LamitBOX on käytössä. Seuranta 
tapahtuu etävalvomon kautta, jonne myös tuodaan energianmittaus, lämpimän -ja kylmän käyttö-
veden mittaus, sähkönkulutus sekä mahdollisuuksien mukaan ilmanvaihto.

LamitBOX by Ouman

Ouflex A 
Olosuhteiden seuranta ja poikkeavuuksista ilmoittami-
nen on nykyaikaisen rakennusautomaation tärkeimpiä 
tehtäviä. Ouflex valvoo lämpötasoja, huoneistokos-
teuksia ja ilman partikkelipitoisuuksia, tehden korjaavia 
säätöjä vaadittujen olosuhteiden säilyttämiseksi. 

Ounet etävalvonta
LamitBOX liitetään tietoverkon välityksellä Ounet-net-
tivalvomoon tai varustetaan paikallisella kosketusnäyt-
töpaneelilla. Ounetista on suojattu yhteys automaatio-
laitteisiin. LamitBOX on tietoturvastandardien mukainen 
laite, johon yhteyden saa ainoastaan yksilöllisellä avai-
mella ja vain Ounet etäpalvelun avulla.

WL-Base -tukiasema sekä tarvittavat lämpötila- ja 
kosteusanturit huoneistoihin.
LamitBoxissa on langaton järjestelmä, joka mahdol-
listaa lämpötilojen seurannan erilaisista kiinteistöistä 
ja tiloista. Arvoja voidaan käyttää sisäilman hallintaan, 
energiansäästöön, turvallisuuteen ja rakennuksen elin-
kaaren pidentämiseksi. Langattomat anturit takaavat 
alhaiset elinkaarikustannukset sekä helpon asennuksen 
ilman työläitä kaapelointeja ja seinien poraamisia

LamitBOXissa on lisäksi muunnin eri mittareiden tieto-
jen väylätuontiin sekä tarvittavat lämmönjaon anturit.

Lisätietoja 
Jukka Kinnunen  puh. 044 430 3030
Ari Järvinen  puh. 040  538 1869

Yhteistyössä :

Saving energy, creating comfort

Lamit-kaapissa käytetään Oumanin viimeistä tekniikkaa:

arij
Korostus
Tärkeitä sisäilman muodostavia tekijöitä, joita ei voi aina aistinvaraisesti valvoa.

arij
Korostus
Rakennuksen etävalvonta asukkaalle, isännöitsjälle, hallitukselle, huollolle kullekin tarvittavilta osin.

arij
Korostus
Tämä ei kaikille laitteilla täyty. Huomaa Oumanin 30 vuoden kokemus näistä ja vastaavista laitteista. Parin vuoden kokemus on eri asia.

arij
Korostus
Huonelämpötila säädetään automaattisesti mittausten perusteella ja energiansäästö voi olla 10-20% pelkästään tällä toiminnolla.

arij
Korostus
Miten arvotat tämän? Myyntihinnassa kasvua?

arij
Korostus
Vaivaton asennus aiheuttaa myös vähemmän asumiselle haittaa (pölytön asennus).



Saving energy, creating comfort

Ouman Ouflex A
Mitat   leveys 213,5 mm, korkeus 93,3 mm, syvyys 96,8 mm 
Paino 0.7 kg 
Suojausluokka IP 20
Käyttölämpötila 0 ºC…+40 ºC
Varastointilämpötila -20 ºC…+70 ºC
Tehonsyöttö 

Käyttöjännite 24 Vac, 50 Hz  (22 Vac - 33 Vac) 
Tehontarve (15 Vdc lähtö = jos ei ole kytketty) 13 VA 

(15 Vdc lähtö = 750 mA) 34 VA 
Lisäksi on huomioitava 24 Vac:n käyttöjännite ja Triac-lähtöjen tehontarve

     Akkuvarmistus 12 Vdc 
      Virrankulutus 300mA / 3,6W jos releet eivät ole käytössä

400mA / 4,8W jos releet ovat käytössä
Universaalimittaustulojen (konfiguroitavissa ohjelmistolla) mittaustyypit: 

Anturimittaus (tulot 1-16) Mittauskanavan  tarkkuus:
• NTC10: +0,1 ºC alueella -50 ºC…+100 ºC,   +0,25 ºC alueella +100 ºC…+130 ºC. 
• NTC 20: +0,1 ºC alueella -50 ºC…+100 ºC,   +0,25 ºC alueella +100 ºC…+130 ºC.
• NTC 1.8  +0,2 ºC alueella -20 ºC…+40 ºC,   +0,6 ºC alueella +40°C…+70 ºC ja +2.0 lämpötiloilla yli 75°C.
• NTC 2.2:  +0,2 ºC alueella -20 ºC…+55 ºC,  +0,5 ºC alueella +60°C…+70 ºC ja +2.0 lämpötiloilla yli 75°C.
• NTC 20:  +0,1 ºC alueella -20 ºC…+70 ºC,   +0,6 ºC alueella +75ºC…+120 ºC.
• Ni1000: +1,0 ºC alueella -50 ºC…+130 ºC
• Ni1000DIN:  +0,2 ºC alueella 100 ºC…+130 ºC, +0,5 ºC alueella -5 ºC…-20 ºC .  
•  Pt1000-elementillä: +1,0 ºC alueella -50 ºC…+130 ºC
Kokonaismittaustarkkuudessa huomioitava myös antureiden toleranssit ja kaapeleiden vaikutus. 

Lähetinviesti (tulot 1…16) 0 -10V jänniteviesti, mittaustarkkuus 1 mV 
Milliamppeeriviesti rinnankytkettävällä vastuksella 0/4 - 20 mA 

Kosketintulo (tulot 1…16) Kosketinjännite 5 Vdc. Kosketinvirta 0,5 mA
Ylimenovastus max. 1,9 kΩ (suljettuna), min. 11 kΩ (avoimena)

Laskuritulo (tulot 13…16) Minimipulssinpituus 30 ms.
Digitaalitulojen mittaustyypit 
     Kosketintulo (tulot 21 ja 22) Kosketinjännite 15 Vdc .           

Kosketinvirta 1,5 mA                       
Ylimenovastus max. 500 Ω (suljettuna), min. 1,6 kΩ (avoimena)  

      Laskuritulo (tulot 21…22) Minimipulssinpituus 30 ms
 Analogiset lähdöt (61...66)  Lähtöjännitealue 0…10 V.  Lähtövirta max. 10 mA / lähtö 
Relelähdöt 
     Vaihtokosketin (71…76)   
     Sulkeutuva kosketin (77…84) 

2kpl, 230 V, 6 A                       
4kpl, 230 V, 6 A 

Triac-lähdöt
  24 Vac (42 ja 43)       
 
  24 Vac (44 ja 45)

Lähtövirta yhteensä max. 1 A                   
Lähtövirta yhteensä max. 1 A  

Käyttöjännitelähdöt
  5 kpl 24 Vac-lähtö (41)    
  15 Vdc-lähtö  

Lähtövirta max. 1 A  / lähtö                    
Lähtövirta max. 750 mA 

Tiedonsiirtoliitännät
  RS-485-väylä (A1 ja B1)   
  RS-485-väylä (A2 ja B2)   
  USB-host-liityntä      
  USB-device-liityntä 
  Ethernet          
  Ouman Access 

Galvaanisesti isoloitu, tuetut protokollat Modbus-RTU      
Galvaanisesti isoloitu, tuetut protokollat Modbus-RTU
RS-232-modeemi GSMMOD                                                          

Full-duplex 10/100 Mbit/s, tuetut protokollat Modbus-TCP/IP  
Älykäs etäyhteys sisäänrakennettuna Ounet- ja Ouflex Tool käyttöä varten

Ouflex A

arij
Korostus
Asennetaan lämmönjakohuoneeseen. Korvaa vanhat säätöjärjestelmät. Yksi järjestelmä ohjaa useita/kaikkia järjetelmiä. LamitBOX on myös laitekustannuksia säästävä.

arij
Korostus
Noin 5 Eur/a. Jos säästöä lämmityksessä ja sähkössä tulee 5000 €/a, hyötysuhde on 99900%.

arij
Korostus
Vesimitterit ja lämpömäärämittarit etäluenta.



Tukiasema WL-BASE
Kotelo ABS-muovia
Käyttöalue 0°C...+50°C
Suojausluokka IP20
Mittausväli asennustilassa 10 sekuntia
Mittausväli normaalitilassa aseteltavissa (1-240 min)
Mitat 90 x 70 x 59 mm
Asennus DIN-kiskoon kiinnitettävä
Käyttöjännite 24 VAC / 5,5 VA tai 

20...30 VDC / 3W.  
Jos jännite on 10-20 VDC, 
niin AO-lähtö ei toimi oikein.

Virrankulutus täydessä  
toiminnassa

12 VDC  160mA 
24VDC  85mA 
24 VAC  210mA

Yhteensopivat OUMAN-säätimet C203 
S203 
H23 
EH-203 * 
EH-201/L *

Liittyminen kenttäväylätasolla  
                      alakeskustasolla

Modbus RTU 
Modbus TCP

* vaatii erillisen Modbuskortin

Saving energy, creating comfort

Ouman Wireless langaton mittausjärjestelmä kiinteistöjen lämpötilojen ja kosteuksien seuran-
taan. Tasaisemmat olosuhteet, pienemmät kustannukset.

Lämpötila-anturi / Reitittävä lämpötila-anturi WL-TEMP-RH

Kotelo ABS-muovia

Käyttöalue 0°C...+50°C

Suojausluokka IP20

Lämpötilan mittaustarkkuus alueella +10...60°C 
Mitta-alue

± 0,3°C 
-30...+100°C

Kosteuden mittaustarkkuus alueella 20...80%rH 
Mitta-alue

± 3 %rH 
0...100%rH

Ulkoinen kytkentäliitin (AUX) 
   Lämpötila 
          Mittausalue 
          Mittaustarkkuus (25 °C) 
   0-10VDC 
         Mittausalue 
         Tarkkuus

 
 
-30°C...+50°C 
± 0.3°C 
 
skaalattavissa 
0.5% / 50mV

Virtalähde, kun toimii mittausanturina 
Virtalähde, kun toimii reitittimenä 
(Suositus 5 VDC. Korkeammilla jännitteillä anturi 
lämpenee, eikä mittaustulos ole luotettava.)

2 x AA paristot 
5...24 VDC

Paristojen kesto, kun anturi ei toimi reitittä-
vänä anturina (eivät sisälly toimitukseen):  
Energizer L91 Ultimate Lithium 3100 mAh: 
15 min mittausvälillä 
60 min mittausvälillä

 
 
 
9.5 - 15 vuotta 
12 - 20 vuotta

Ulkoinen virtalähde (toiminta reitittävänä  
lämpötila-anturina)

5 VDC

Mitat 90 x 96 x 26 mm

Asennus Pinta-asennus

Lämpötila-anturi:

- Yli 1000m kantama esteettömässä tilassa
- Antureiden kantomatka ei heikkene, kun  
pariston varaus vähenee.
- 869 MHz 6LoWPAN teknologia 

Langaton mittausjärjestelmä

arij
Korostus
Energiansäästö pelkästään tästä 15-20%. Kosteusseuranta voi olla turvallisuuteen ja taloudellisuuteen vaikuttava, esim vesivahinkojen torjunta.

arij
Korostus
Jopa huonekohtaisesti. Myös kylmätilojen etäseuranta. Sopii myös liiketiloihin.



Ouman Mbus-Modbus
Käyttölämpötila 0...60°C
Varastointilämpötila -20...+80°C
Kosteusraja 25...90 %rH 
Käyttöjännite 12-48Vdc +/-10%
Virrankulutus <3.5W, MBUS shortcut <7.5W
Ruuviliittimet Kiristysmomentti maks. 0.5Nm
Johtimien koko maks. 1.5 mm2

Mitat (PxLxK) 17.5x90x58mm
Paino 60g
Suojausluokka IP20
Hyväksynnät CE

Ouman MBus-Modbus muuntaa MBus-väyläliikenteen Modbus (RS232- tai RS485) protokollaan 
sopivaksi.

Saving energy, creating comfort

Mbus-Modbus muunnin

Ounet-etävalvonta

Vedenkulutusrapotti pylväsmalli

Kaukolämmön lämpötilat

Lämpimän käyttöveden kulutusraportti

Ounet on nykyaikainen internetissä toimiva raken-
nusautomaation nettivalvomo. Sen avulla hallitaan 
sujuvasti kiinteistöjen talotekniikkaa mistä tahan-
sa ja silloin kun tarvitaan. Ounet tarjoaa kiinteistön 
hoitoon tehokkaat ja helppokäyttöiset työkalu. 

Ounet-nettivalvomoon voidaan liittää kaikki kiinteistöt, joissa 
on Ouman-automaatio ja internetyhteys. Kiinteistön koko tai 
sijainti ei rajoita Ounetin käyttöä. Tyypillisiä kiinteistöjä ovat 
rivi-ja kerrostalot, koulut, päiväkodit, kauppa- tai liikerak-
ennukset. Parhaiten Ounetin hyödyt tulevat esiin suurten 
kiinteistömassojen hallinnassa.

arij
Korostus
kaikki tiedot etänä haltuun, jopa säätötoiminnot. Säästät aikaa huollossa mm. hälyysten tarkistuskessa ja kuittauksessa, säätöjä ei tarvitse mennä paikanpäälle tekemään. Energiaseuranta, vesimittarienluku jää paperityöt historiaan.

arij
Korostus
Kuinka paljon käytätte aikaa vesimittareiden lukuun ja niiden tietojen välittämiseen sekä paperilappujen harakanvarpaiden selvittelyyn?Nyt se jo pois ja tehdään oikeita asioita ;-)

arij
Korostus
Isännöitsijän paras työkalu!




