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Käyttöohje SuperVision®  

Käyttötarkoitus 

SuperVision® on ES-perheen digitaalisille kuivaimille ja turbiineille kehitetty ja tarkoitettu 
etävalvonta- ja ohjausjärjestelmä, ammattimaiseen rakennusten kuivaukseen ja vesivahinkojen 
korjaamiseen. 
SuperVision® koostuu väylästä ja jopa 10 langattomasta anturinoodista, joista kukin voi sisältää kaksi 
suhteellisen kosteuden ja lämpötilan anturia sekä yhden Wood Moisture Equivalent (WME) (Puun 
kosteutta vastaava) anturin. Väylä kerää kaikki tiedot koneista ja antureista ja lähettää ne Internet-
palvelimeen, jossa käyttäjä voi katsoa ne, tehdä tarvittavat koneen asetusten säädöt sekä käynnistää 
ja pysäyttää toiminnon, mikä säästää matkakuluja ja aikaa. 
SuperVision® ei vaadi Internet-yhteyttä tai mitään valmisteluja. Asennetut järjestelmät alkavat 
välittömästi lähettämään tietoja palvelimeen.  Kun projekti on valmis, projektiraportti mittauksilla 
sekä käytetyillä koneilla ja energiankulutuksella valmistellaan periaatteessa painiketta painamalla. 
 
 

• Suuri kapasiteetti – jopa kahdeksan 
konetta ja 10 anturinoodia 

• Helppo asentaa – virta ja yhteys väylään 
yhden kaapelin kautta. Akkukäyttöiset, 
langattomat anturinoodit.l 

• Silmukkatekniikka – optimaaliseen 
kattavuuteen. 

 

• Kestävä – paikalliset puskurit ja tunnistetut 
tiedonsiirrot estävät tietohävikit. 

• Säästää energiaa – käyttäjä voi sammuttaa 
koneet heti työn päätyttyä  
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Valmistusdirektiivi 

SuperVision® on CE-hyväksytty.  

Vastuun rajoittaminen 

• Virheelliset asennukset ja/tai sopimaton käyttö voivat aiheuttaa omaisuus- ja 
henkilövahinkoja. 

• Valmistaja ei vastaa vaurioista eikä tapaturmista, jotka johtuvat tässä annettujen ohjeiden 
laiminlyönnistä, laitteen käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä tai laitteen varoitusten 
huomiotta jättämisestä. Tuotteen takuu ei kata sellaisia vaurioita, tapaturmia eikä vastuita. 

• Tuotteen takuu ei kata kulutustarvikkeita eikä normaalia kulumista.  
• Ostajan vastuulla on tarkastaa tuote vastaanoton yhteydessä ja ennen käyttöä ja varmistaa, 

että se hyvässä kunnossa. Tuotteen takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat viallisten 
tuotteiden käytöstä.  

• Laitteistoon ei saa tehdä muutoksia ilman  
Corroventa Avfuktning AB:n kirjallista lupaa. 

• Tuotteeseen, teknisiin tietoihin ja/tai asennus- ja käyttöohjeisiin voidaan tehdä muutoksia 
ilmoittamatta niistä ennakolta.  

• Tämä käyttöohje sisältää tietoja, joita suojaa immateriaaliomaisuutta koskeva lainsäädäntö. 
Mitään osaa tästä käyttöohjeesta ei saa kopioida, tallentaa tietojärjestelmään eikä siirtää 
missään muodossa tai millään tavalla ilman Corroventa Avfuktning AB:n kirjallista lupaa. 

 

Tämän dokumentin sisältöä koskevat huomautukset tulee lähettää osoitteeseen:  

Corroventa Avfuktning AB  Puhelin +46 (0) 36-37 12 00  
Mekanikervägen 3  Faksi +46 (0) 36-37 18 30  
564 35 Bankeryd, RUOTSI  Sähköposti: mail@corroventa.se 
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Turvallisuusohjeet 

Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, 
aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa 
edellyttäen, että heille on annettu ohjausta ja opastusta laitteen käytössä turvallisella tavalla ja että 
he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. 

Älä anna lasten leikkiä laitteella. Vain sopivan koulutuksen saanut ja valtuutettu henkilö saa suorittaa 
puhdistus- ja kunnossapitotyöt.  

SuperVision® -järjestelmän asennukseen liittyvät sähköasennukset on teetettävä valtuutetulla 
asentajalla paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. 

Lue lisäksi seuraavat varoitukset ja ohjeet ja noudata niitä: 

1. SuperVision® on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 
2. Konetta, johon SuperVision® on liitetty, ei saa käynnistää ennen kuin SuperVision® -väylä on 

liitetty.  
3. Älä käytä SuperVision®-järjestelmää lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä kysymättä 

lupaa. 
4. Sydämentahdistimien ja muiden lääkinnällisten implantaattien ja kuulokojeiden toimintaa voi 

häiritä tuotteen lähelle asetetut matkapuhelinliitännät ja matkapuhelimet. Jos olet epävarma 
mahdollisista vaaroista, ota yhteyttä lääkäriin tai tuotteen valmistajaan vahvistaaksesi, että 
laite on eristetty riittävällä tavalla. Sydämentahdistimia käyttäviä henkilöitä pyydetään 
pitämään tuotteen etäällä sydämentahdistimesta, sen ollessa käytössä. 

5. Älä käytä SuperVision® -järjestelmää alueella, jossa radiopuhelimien käyttö on kielletty tai 
rajoitettu. 
Langattomat anturinoodit ovat akkukäyttöisiä ja aktivoituna, vaikka väylä ei olisi päällä. 

6. Älä käytä SuperVision® -järjestelmää mahdollisesti räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. 
7. Muista, että häiriöitä voi esiintyä käytössä TV:n, radion, tietokoneen tai muun 

riittämättömästi eristetyn laitteen läheisyydessä. Noudata erikoismääräyksiä ja sammuta 
laite aina, jos sen käyttö on kielletty, tai kun epäilet sen aiheuttavan häiriöitä tai 
vaaratilanteita. 

8. SuperVision® toimii käyttämällä radioaaltoja ja matkapuhelinverkkoja ja tästä johtuen, 
yhteyttä ei voida taata kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. Siksi järjestelmään ei saa 
koskaan luottaa tärkeissä yhteyksissä, kuten liitettyjen koneiden hätäpysäytys.  

9. Laitteiston sähköosiin ei saa päästä vettä. Jos näin on käynyt, laitteisto on kuivattava ennen 
uudelleenkäyttöä. 

10. SuperVision® -järjestelmän korjaukset ja huollon saa suorittaa vain valtuutettu henkilö. 
11. SuperVision® -järjestelmässä saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa lueteltuja tai Corroventa 

Avfuktning AB:n hyväksymiä lisävarusteita. 
 
Ottamalla yhteyttä toimittajaan saat lisätietoja tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä.  
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Toimituksen tarkastus 

SuperVision® toimitetaan seuraavilla tarvikkeilla:  

SuperVision® kuljetuslaukku kantohihnalla 1 kpl 
Väylä 1 kpl 
Langattomat anturinoodit 2 kpl 
Järjestelmän kaapeli, 0,5 metriä 1 kpl 
SuperVision® RHT-anturi 4 kpl 
Muoviholkit, 12-pakkaus 1 kpl 
Muoviholkkien kumitulpat, 12-pakkaus 1 kpl 
Tiivistysaine 1 sarja 
Käyttöohje 1 kpl 
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Tuotteen kuvaus 

SuperVision® -järjestelmän mukaan toimitetuissa anturinoodeissa on seuraavat ulkoiset 
ominaisuudet: 

A. LED-merkkivalot anturin ja väylän yhteyksille. Merkkivalojen merkitys on esitetty alla. 
B. Kaksi liitintä RHT-, suhteellisen kosteuden ja lämpötila-antureille.  
C. Kiinnityskohdat molemmalla puolella 
D. 3,5 mm liitin WME-anturille, (puun kosteutta vastaava) 
E. Painike 

 

 

 

 

 

 

SuperVision® -väylä on varustettu seuraavilla: 

F. Painike 
G. Liitin ES-perheen koneen liitäntään järjestelmäkaapelin kautta 
H. Kiinnityskohdat on myös varustettu magneettijaloilla kiinnittämiseen koneeseen tai muuhun 

magneettiseen pintaan. 
I. LED-merkivalot GSM- ja anturinoodien yhteydelle. Näiden valojen merkitys on kuvattu alla. 

 

 

A 
B 

D 

E 
F 

G 

I 

C 

H 

Väylä 

Anturinoodit 
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Väylän ja anturinoodien etupuolella on myös tarra kyseisen yksikön sarjanumerolla (SN). Nämä 
numerot ovat the SuperVision® -palvelimen esittämiä ja käyttämiä tunnuksia Internetissä. 

Väylän ja langattomien anturinoodien valojen merkitys löytyy tarroista kyseisen laitteen takaosassa.  

Väylässä on yksi GSM-merkkivalo, yksi matkapuhelinverkon merkkivalo ja yksi langattoman 
anturinoodin merkkivalo, noodi-COM. Normaalissa käytössä, kun kaikki toimii 
tarkoituksenmukaisesti, GSM-merkki valo on vihreä ja vaihtuu vain tiedonsiirron yhteydessä. Noodi-
Com -merkkivalo on tavallisesti vihreä ja vilkkuu välillisesti, jonka määrä vastaa väylään liitettyjen 
anturinoodien määrää. Väylässä voi olla 10 noodia luettelossa ja tämä luettelo poistetaan painamalla 
painiketta yksikön käynnistyessä. 

Anturinoodin merkkivalo ei pala tavallisesti akun säästämiseksi. Kaikkien liitettyjen antureiden, kaksi 
RHT-anturia ja yksi WME-anturi, toiminnan testaamiseksi, paina painiketta ja tarkkaile LED-
merkkivaloja. Jos kaikki toimii oikein, väylän COM-merkkivalo vaihtuu vihreäksi ja ilmoittaa, että 
väylään lähetetty mittaistietoviesti on kuitattu. Anturi-merkkivalo vuorostaan vilkkuu kerran vihreänä 
jokaiselle liitetylle ja toimivalle anturille. Jos jossakin anturissa on toimintahäiriö, vilkkuu vastaava 
merkkivalo punaisena. Jos tämä tapahtuu, suorita vianetsintä irrottamalla ja/tai vaihtamalla anturit ja 
yritä uudestaan.  

 

 

Väylän merkkivalot   Langattoman anturinoodin merkkivalot 

 

 

 

 

  

DEVELOPED AND MANUFACTURED BY CORROVENTA AVFUKTNING AB, SWEDEN

GSM COM Node COM

To associate node to gateway, simultaneuosly press and hold the 
respective buttons until green indication is provided.

To empty node list, push and hold button while powering up the gateway. 

Connected to network

Connecting to network

Transmitting data

Connection failed

Error

OK

One blink per sensor
node connected

Ready to accept new node

Receiving data

Node list full

LED

Upgrading system, 
keep unit powered

DEVELOPED AND MANUFACTURED BY CORROVENTA AVFUKTNING AB, SWEDEN

Gateway COM Sensors

To associate node to gateway, simultaneuosly press and hold
the respective buttons until green indication is provided.

To check function and communication, push the button and 
observe the LED indications.

LED

Transmitting

Error

Communication OK One blink per
sensor connected

Sensor Error
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Asennus 

SuperVision® -väylä liitetään digitaaliseen ES-sarjan koneeseen järjestelmäkaapelilla, joka syöttää 
virran ja yhteyden yksikköön. Jos SuperVision® valvoo ja ohjaa useita koneita, on nämä liitettävä 
toisiinsa järjestelmäkaapeleilla, jolloin väylä voi olla yhteydessä jokaiseen. Enintään kahdeksan (8) 
konetta voidaan kytkeä yhteen samaan SuperVision® -väylään. 

Riippumatta siitä, onko yksi tai useampi kone liitetty, kun kaapelit on asennettu, verkko on luotava 
Network (Verkko) -valikon kautta kyseisessä Pääkoneessa. Jokainen ES-kone voi olla Pääkone ja jos 
tarkoituksena on vain kaikkien koneiden etäohjaus ja -hallinta, ei koneen valinnalla tähän tehtävään 
ole merkitystä. Ainoa tilanne jolloin Pääkoneen valinnalla on merkitystä, on jos koneet toimivat 
yhdessä paikallisesti, esimerkiksi painekuivauksen kautta, jolloin turbiinista on tehtävä Pääkone.  

Kun verkotus on suoritettu, koneet käynnistetään ja pysäytetään verkon Pääkoneen kautta. 
Pääkoneen ohjauspaneelista voidaan myös muuttaa kaikkien muiden koneiden asetuksia, jos siitä on 
hyötyä kyseisessä tilanteessa. Jos ei, voidaan kaikkien koneiden asetukset suorittaa erillisesti 
jokaisesta koneesta. 

 

 

Langattomien noodien poistaminen väylästä 

Jos uuden noodin pariutus väylään ei onnistu, voi siinä olla jo 10 noodia liitettynä. Väylän muistin 
tyhjentämiseksi, sammuta väylään virran toimittava kone, pidä Gateway (Väylä) -painiketta 
painettuna, kun kone käynnistetään uudestaan. 
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Asenna SuperVision® seuraavalla tavalla: 

1. Liitä kaikki valvottavat koneet järjestelmäkaapeleilla. Jokaisessa koneessa on kaksi 
järjestelmäliitintä, jotka mahdollistavat koneen ketjuliitännän, ensimmäisestä toiseen, siitä 
kolmanteen jne. 

2. Liitä väylä mieluiten tarkoitettuun Pääkoneeseen. 
3. Avaa valitussa Pääkoneessa Network (Verkko) -valikko ja valitse verkon luominen painamalla 

Create (Luo) -painiketta. 
 

 

 

 

 

Jos usea kone on liitetty ja kun luontiprosessi on valmis varmista, että kaikki fyysisesti 
liitetyt koneet löytyvät seuraajakoneiden listalta. 

Jos SuperVision® -väylä on ainoa liitetty yksikkö kun luontiprosessi on valmis, kertoo 
kone, ettei seuraajakoneita ole olemassa. Tämän jälkeen, pienen viiveen jälkeen, 
näytön alaosassa näytetään teksti “SuperVision® connected” (SuperVision® liitetty). 

Kun koneen oletusnäyttöön palataan, on sanan Master (Pää) ylä- ja etupuolella nyt 
SuperVision® -symboli. Symboli vilkkuu ja on tyhjä ennen kuin väylä muodostaa 
yhteyden matkapuhelinverkkoon. Heti kun verkkoyhteys on muodostettu, lopettaa se 
vilkkumisen ja esittää yhteyden laatua vastaavan tason. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kun väylä on asennettu, jatka vaadituilla anturinoodeilla. Jos anturinoodeja käytettiin tämän 
väylän kanssa, ei niitä tarvitse pariuttaa, koska ne muista edelliset asetukset. Jatka 
vaiheeseen 5.  

SuperVisio-symboli: 

Vastaa matkapuhelinverkon 
yhteyttä. Kun symboli on tyhjä ja 
vilkkuu, ei yhteyttä ole 
matkapuhelinverkkoon.  
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Jos anturinoodi on uusi tai tulee toisesta SuperVision® -järjestelmästä, pariuta noodit, 
yksitellen väylään seuraavalla tavalla: 
 

• Pidä painikkeita väylässä ja anturinoodissa painettuna samanaikaisesti. Kun väylän 
LED anturinoodissa muuttuu vihreäksi, pariutus on valmis. 

 
Pariutus ja toiminto voidaan tarkastaa milloin tahansa painamalla painiketta anturinoodissa. 
Kun painiketta painetaan, mittausviesti lähetetään väylään ja jos se vastaanotetaan ja 
kuitataan, väylän LED anturinoodissa muuttuu vihreäksi. Samalla anturin LED anturinoodissa 
vilkkuu kerran jokaiselle toimivalle ja liitetylle anturille. 
 

5. Toimi seuraavasti jokaiselle käytettävälle anturinoodille: 
Liitä RHT-anturi(t) ja tarvittaessa WME-anturi. Asenna anturinoodi tarvittaessa. Paina 
painiketta ja tarkkaile LED-valoja yläosassa. Anturin LED-valon on vilkuttava kerran 
vihreänä jokaiselle liitetylle anturille ja väylän LED-valon muututtava vihreäksi 
yhteyden vahvistamiseksi väylään. 
Merkitse muistiin mitä anturinoodin sarjanumeroa käytetään tietyssä asennossa ja 
mihin kyseinen anturi on sijoitettu. Tai ota vaihtoehtoisesti valokuva numerosta ja 
josta näkyy, miten anturi on asennettu. 
 

6. Ennen poistumista paikalta, tarkasta verkko varmistaaksesi, että kaikki yksiköt ovat 
käytettävissä tai tarkasta Pääkone. Heti kun SuperVision® -symboli näkyy oletusnäytöllä, on 
myös SuperVision® -valikko käytettävissä yhdellä yläpainikkeen painamisella. Tässä valikossa 
järjestelmä esittää matkapuhelinverkon laadun, kuinka monta anturinoodia se on kuullut ja 
liitettyjen antureiden kokonaismäärän. Viimeinen rivi näyttää, kuinka monta anturivirhettä 
on olemassa. Tarkasta, että vastaanotto on hyvä, että anturinoodien ja näytettyjen 
antureiden määrä vastaa asennettua määrää ja ettei viallisia antureita ole olemassa.  
Varmistaaksesi, että kaikki järjestelmän keräämät tiedot on helppo löytää ja ymmärtää 
myöhemmän analyysin aikana, merkitse väylän sarjanumero (SN) muistiin. Tämän lisäksi, jos 
useita antureita käytetään eri tarkoituksiin, merkitse eri tarkoituksiin käytettävät tunnukset 
ja anturintulot muistiin.  Alla on esimerkki miltä sopivasti merkityistä tiedoista työpaikalla 
näyttävät tilanteissa, joissa on useita yksiköitä ja useita rinnakkaisia projekteja käynnissä 
kaikilla tiedoilla muistutuksena myöhempää vaihetta varten. Toinen vaihtoehto on ottaa 
valokuvia kohdasta, jossa yksiköt voidaan tunnistaa. 
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  Projekti/työjärjestys:  
Osoite:  
Väylän tunniste:  
Langaton noodi 
sarjanro.: 
  

 
Asento RHT-anturi 1:  
Asento RHT-anturi 2:  
Asento WME-anturi  

Langaton noodi 
sarjanro.: 
  

 
Asento RHT-anturi 1:  
Asento RHT-anturi 2:  
Asento WME-anturi  

Langaton noodi 
sarjanro.: 
  

 
Asento RHT-anturi 1:  
Asento RHT-anturi 2:  
Asento WME-anturi  

Langaton noodi 
sarjanro.: 
  

 
Asento RHT-anturi 1:  
Asento RHT-anturi 2:  
Asento WME-anturi  

Langaton noodi 
sarjanro.: 
  

 
Asento RHT-anturi 1:  
Asento RHT-anturi 2:  
Asento WME-anturi  

   
Kone 1 Sarjanro:  
 Asento/rooli:  
Kone 2 Sarjanro:  
 Asento/rooli:  
Kone 3 Sarjanro:  
 Asento/rooli:  
Kone 4 Sarjanro:  
 Asento/rooli:  
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SuperVision® -verkko 

Ylhäällä oikealla on SuperVision® -järjestelmän päävalikot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Home View  (Aloitusnäyttö) oletusvalikko. Kojetaulunäkymä projekteista. 
 

B. Project View  (Projektinäyttö) Projektitietojen muokkaus. Toiminto asiakkaalle ja 
                                         käyttäjälle jne. 

 

C. Pudotusvalikko painamalla nuolta: 
 
Multi View (Moninäyttö) Grafiikoiden luominen analyysiin ja raportointiin. 

Raporttien luominen. 
 

Järjestelmät Tekninen yleiskuva.  
 
Yritykset 

 
Näyttää yrityksen yhteystiedot. Ei liity järjestelmän 
normaaliin käyttöön. 
 
 

Business Units 
 

Liikeyksiköiden luomiseen ja ylläpitoon yrityksen sisällä. 
Jokaisella yrityksellä on oltava vähintään yksi liikeyksikkö.  
 

Asiakkaat Käytetään asiakastietojen luomiseen ja ylläpitoon 
 
Laitteet 

 
Mahdollistaa väylän, noodien ja koneiden hakemisen. 
Näyttämiseen missä niitä käytetään ja missä niitä on 
käytetty. 
 

Hälytykset Yleiskuva hälytyksistä nykyisessä projektissa ja niiden 
jokaisen tila. 
 

A B C D 
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Käyttäjät Käyttäjätilien luomiseen ja ylläpitoon. 
Kielet Kielien muokkaukseen, käännökset joita käytetään 

teksteissä verkkosivulla. 
 
Report Templates 
(Raporttimallit) 

 
Raporttimallien yleiskuva. Mallitiedostot voidaan ladata 
muokattavaksi. Muokatut tiedostot ladataan sitten 
uuden mallin luomisella MultiView Report 
(Moninäyttöraportt) -tilassa. 

  
     

D. Pudotusvalikko uloskirjautumisella ja tili-, salasana-, kieli- ja päiväys- ja aika-asetuksilla. 
 

Yrityksen ja liikeyksikön esittely 

SuperVision® on suunniteltu tukemaan pieniä ja suuria järjestöjä, joissa on useita paikallisia 
toimistoja tai tytäryhtiöitä jotka toimivat riippumattomasti omalla henkilökunnalla ja laitteilla. Tästä 
johtuen Yritys sisältää yhden tai useita Liikeyksiköitä, joilla jokaisella on oma henkilökunta ja omat 
laitteet. Käyttäjät Yrityksen pääkäyttäjäoikeuksilla, korkein taso, näkee kaikki Liikeyksiköt ja niiden 
vastaavat projektit, kun muuntyyppiset käyttäjät järjestelmässä näkevät vain projektit ja 
SuperVision® -väylät, jotka kuuluvat heidän liikeyksikköön. 

 

Käyttöoikeudet - Uuden käyttäjätilin luominen 

Järjestelmässä on useita käyttäjätilityyppejä, jokainen eri käyttöoikeustasolla ja -oikeuksilla 
seuraavasti: 

Company Admin: (Yritys pääkäyttäjä) 

Yritys pääkäyttäjällä on täydet käyttöoikeudet ja hän näkee kaikki tiedot kaikissa liikeyksiköissä 
yrityksessä.  

Yritys pääkäyttäjä voi luoda kaikentyyppisiä uusia Liikeyksiköitä ja käyttäjätilejä. Yritys pääkäyttäjä on 
myös ainoa käyttäjätaso, joka sallii Asiakastilien luomisen, jotka ovat käytettävissä koko yrityksessä, 
kaikki eri liikeyksiköt.  

Yritys pääkäyttäjä voi myös siirtää SuperVision® -väyliä eri Liikeyksiköiden välillä, jos laitteita 
lainataan tai ehkä siirretään pysyvästi toiseen toimistoon. 

Unit Admin: (Yksikkö Pääkäyttäjä)  

Yksikkö pääkäyttäjällä on oikeudet Liikeyksikön sisällä. Tämä käyttäjä voi luoda käyttäjätilit 
Liikeyksikössä ja Asiakastilit omalle Liikeyksikölle. Asiakkaat, joita palvelee ehkä useat eri Liikeyksiköt 
tulee mieluiten rekisteröidä Yritys pääkäyttäjän toimesta, jotta sama tili on koko yrityksen 
käytettävissä. 
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Project Admin: (Projekti pääkäyttäjä) 

Projekti pääkäyttäjä voi hallita kaikkia projekteja, muokata ja muuttaa kaikkia tietoja Asiakkaan 
toivomusten mukaan ja mille Käyttäjälle kyseinen projekti on annettu. Projekti pääkäyttäjä ei voi 
luoda uusia Käyttäjiä tai Asiakkaita, vain valita olemassa olevien välillä.  

Käyttäjä:  

Käyttäjätili antaa pääsyn vain projekteihin, jotka on annettu tälle Käyttäjälle. Näissä projekteissa 
Käyttäjä voi muuttaa koneasetuksia, käyttää MultiView:ta prosessien analysointiin jne. Projektin 
sulkeminen sen sijaan on suoritettava Projekti tai Yritys pääkäyttäjän oikeuksilla. 

Customer Guest: (Asiakasvieras) 

Vain-luku-tili, joka antaa pääsyn vain kyseiselle Asiakastilille annettuihin projekteihin. Tilillä vieras voi 
tutkia projektinäkymää ja katsoa, mitä siinä tapahtuu sekä sen kehitystä itse projektinäytöllä olevan 
grafiikan avulla. Vieraalla ei ole pääsyä MultiView-näkymään eikä täten myöskään voi luoda 
grafiikoita usealla anturitulolla tai raportteja.  

Project Guest: (Projektivieras) 

Vain-luku-tili, joka antaa pääsyn vain kyseiseen projektiin. Pääsy annetaan projektiin, ei MultiView-
näkymään. 

 

Käyttäjätilit voi luoda Yrityspääkäyttäjä ja 
Yksikköpääkäyttäjät. Tilin luomiseksi, avaa User 
(Käyttäjä) -valikko, paina Create (Luo) -painiketta 
näytön oikeassa yläkulmassa. Syötä vaaditut tiedot 
esiin tulevaan lomakkeeseen ja paina Create (Luo)- 
painiketta. 
Kun painiketta painetaan, lähetetään sähköposti 
automaattisesti uudelle käyttäjälle, joka sisältää 
aktivointilinkin, jota uuden käyttäjän on seurattava 
tilin aktivoimiseksi. Sähköpostissa on myös 
automaattisesti luotu salasana, jota on käytettävä 
ensimmäisessä sisäänkirjautumisessa. 

 

  



 

 
© Corroventa Avfuktning AB 2017.06 15 (25) 
 

Introduction to Project (Projektin esittely) 

SuperVision® hallitsee kaikkia projektilomakkeen tietoja. Kun väylä on asennettu ja sen virta kytketty, 
aloittaa se automaattisesti tietojen raportoinnin verkkopalvelimeen ja jos väylä ei jo kuulu avoimeen 
projektiin, luodaan uusi oletusprojekti automaattisesti. Hallintatehtävät, kuten kuvaavamman nimen 
antaminen projektille, sen luovuttaminen tietylle asiakkaalle jne., voidaan tehdä milloin tahansa. 
Halutessa voidaan myös tietysti valmistella asennus luomalla projektin ja määrittämällä väylän siihen. 

Yksi väylä tukee 8 konetta ja 10 langatonta anturinoodia. Suurempiin asennuksiin, jotka vaativat 
enemmän kuin 8 konetta tai koneet fyysisesti jaettuina, usea väylä voidaan antaa yhdelle projektille, 
jolloin koko asennusta voidaan valvoa, analysoida ja raportoida yhdessä.  

Käytön helpottamiseksi ja helpon ymmärtämisen vuoksi, projektin koneille ja antureille voidaan 
antaa kutsumanimi, kuten ”Keittiön lattia” tai mikä kuvaa asennusta. Nämä nimet ovat myös 
projektikohtaisia eivätkä seuraa laitteita, kun niitä käytetään myöhemmin muissa asennuksissa.  

 

 

Lisää asiakastiedot ja muut hallintatiedot projektiin 
 

Avaa Projects (Projektit) -näyttö, taulukko kaikilla projekteilla näytetään, ja paina valitulle projektille 
Edit (Muokkaa) -painiketta oikeassa reunassa, korostettu kuvassa. 

 

 

Tässä näkymässä projekti voidaan antaa Asiakkaalle. 

Asiakastilit yhteystiedoilla luodaan Customer (Asiakas) -näkymällä.  
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Working with the project (Projektien käyttö) 
 

 

 

Projektinäytöllä on hälytysilmaisin jokaisella rivillä, tavallisesti vihreä, joka muuttuu punaiseksi, jos 
ongelma havaitaan yksikössä tai jos käyttäjä aiheutti lauenneen hälytyksen.  

 

Kynäsymbolia käytetään jokaisessa rivissä/yksikössä, jolle voidaan antaa kutsumanimi. 
Esimerkiksi anturinoodille voidaan antaa nimi “Keittiö”, jos sitä käytetään keittiössä, tulosten 
lukemisen ja arvioinnin helpottamiseksi. 

 

Kaikkien anturinoodin tietojen näyttämiseksi, napsauta nuolisymbolia oikealla ja näyttö laajennetaan 
esittämään kaikki anturin mittaukset. Esimerkissä alla ei ole liitetty WME-anturia ja siksi rivi on 
harmaa ja mittaus korvattu viivalla “-“. 
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Edit settings to machines (Muokkaa koneen asetuksia) 

Jokainen kone verkossa on esitetty sarjanumerolla ja virran merkkivalolla. Esimerkissä alla, virran 
merkkivalo on punainen mikä tarkoittaa, että kone ei ole käytössä tällä hetkellä. 

Verkossa olevan koneen kytkemiseksi päälle ja pois, valitse asetusten muuttaminen Pääkoneessa ja 
kytke Job Control (Työn ohjaus) päälle tai pois. Asetusikkunan avaamiseksi, paina Settings (Asetukset) 
-painiketta virtavalon vieressä.  

 

 

 

Settings (Asetukset) -ikkuna esittää kaikki 
valitun koneen asetukset. 

Esimerkki oikealla on A2ES:sta, joka toimii 
Pääkoneena paikallisessa verkossa ja siksi 
Job Control (Työn ohjaus) asetus on 
käytettävissä ja kaikki koneet voidaan 
kytkeä päälle ja pois.  

Kun kaikki vaaditut muutokset on tehty, 
paina Set (Aseta9 -painiketta käskyn 
lähettämiseksi koneeseen. 

Projektinäytöllä, SuperVision® esittää 
muutoskäskyn tilan niin, että käyttäjä tietää 
milloin väylä on vastaanottanut sen ja 
lopuksi, kun todelliset muutokset on tehty 
koneeseen.  
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Create Alarms (Luo hälytykset) 

 Hälytyskellosymboli näytetään jokaisella mittaustiedolla, jota voidaan käyttää 
automaattihälytyksille. Tällä toiminnolla, SuperVision® lähettää sähköpostin heti, kun esimerkiksi 
kosteus on laskenut tavoitetasolle. 

 

Hälytyksen asettaminen, joka laukeaa kosteuden ollessa alle RH 50%, paina kyseisen anturin 
Hälytyskelloa, kirjoita 50 arvokenttään ja valitse “<” (alle) compare (vertailu) -kenttään. 

Alarm (Hälytys) näyttää kaikki hälytykset, joita valvotaan aktiivisesti ja niiden tila näytetään, jos ne 
laukeaa tai ei. 

 

Analysoi/valvo edistymistä kaavioilla - MultiView 

MultiView-näytöllä voidaan helposti luoda halutut kaaviot.  
Valitse yläosassa esitettävä projekti.  Aikaväli, alkaen ja päättyen, asetetaan automaattisesti projektin 
aloitus- ja päättymispäivämääräksi ja aikaväliä voidaan säätää helposti kaaviossa sen luomisen 
jälkeen. 
Väylä valitaan kohdassa Systems (Järjestelmät). Useimmat projektit käyttävät vain yhtä väylää, mutta 
usea järjestelmä voidaan yhdistää yhteen projektiin. 
Kun väylä on valittu, kaikki käytettävissä olevat anturit ja koneet näytetään kohdassa Nodes (Noodit) 
ja heti kun halutut yksiköt on valittu, esitetään käytettävissä olevat tiedot kohdassa Sensors (Anturit). 
Kun kaikki valinnat on tehty, paina Add (Lisää) -painiketta näytön alaosassa. 
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Useita kaavioita voidaan luoda ja jos nämä ovat 
kiinnostavia myöhemmässä käytössä, löytyy Save 
(Tallenna) -näyttö pudotusvalikosta yläosassa, 
kuten oikealla on esitetty. 

Luotujen kaavioiden mukauttaminen tarpeiden 
mukaan on helppoa. Näytetty aikaväli, oletuksena 
koko projektin kesto, voidaan muuttaa vetämällä ja 
pudottamalla aloitus- ja päättymismerkit kaavion 
alle. Tämän lisäksi eri aikaväleillä on pikavalinnat 
ylävasemmalla sekä aloitus- ja päättymispäivämäärät yläoikealla.  

Alavasemmalla on myös zoomaus ja Y-asteikon panorointivaihtoehdot, joita voidaan käyttää 
esityksen parantamiseksi lisää. Jos tietyt tiedot ovat kiinnostavia, näytetään nämä yksityiskohtaisesti, 
kun osoitinta liikutetaan kaaviossa.  

 

 

 

A. Y-asteikon zoomaus- ja panorointitoiminnot 
B. Vedä ja pudota aloitus- ja päättymispisteet. 

 
 

 

 

 

 

A 
B 
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Luo raportti 

Avaa Multi View ja valitse Report (Raportti) -tila painamalla painiketta ylävasemmalla. 

 

 

Raportin luomiseksi, valitse malli 
pudotusvalikosta ( C ) ja paina Report 
(Raportti) -painiketta ( B ). 

Tool (Työkalu) -painike (A) tarjoaa pääsyn 
mallin hallintaan. Mallin lataaminen 
muokkaukseen ja muokatun version siirto 
sekä poistaminen ei enää ole käytössä tai 
kelvollinen malli. 

Kun raportti on luotu, valitse sen 
näyttäminen tai tallentaminen levylle 
tarvittaessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 
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Liikuta järjestelmiä, yhdistä ja jaa projekteja 

Tilanteissa, joissa useaa väylää käytetään samassa projektissa tai jos projekti on jaettava kahdeksi, on 
järjestelmässä toiminto järjestelmien siirtämiseen, yhdellä väylällä luotujen tietojen poimimiseen ja 
tuontiin toiseen projektiin. Kun tämä siirto tehdään, käyttäjä voi valita mistä päivämäärästä 
poimiminen ja tuonti suoritetaan, mikä tarkoittaa, että yhdistäminen ja jako tehdään samoilla 
perustoiminnoilla.  

Miten tietoja siirretään 

1. Luo tarvittaessa uusi projekti, johon tiedot siirretään. Aseta aloitus- ja päättymispäivämäärä 
niin, että aikaväli kattaa tuotavan päivämäärän luontiajan. 

2. Avaa projekti, johon tiedot siirretään projektinäytöllä 
3. Paina Edit (Muokkaa) -painiketta oikealla ylärivillä. 

 

 

4. Esiin tulevassa pudotusvalikossa, valitse järjestelmä, josta tiedot tuodaan. Paina Confirm 
(Vahvista). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jos tiedot halutaan jakaa, valitse mistä päivämäärästä siirto suoritetaan ennen vahvistamista. 
Muussa tapauksessa, jos kaikki väylän luomat tiedot siirretään, paina vain Confirm (Vahvista).  



 

 
© Corroventa Avfuktning AB 2017.06 22 (25) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna asiakkaille pääsy järjestelmään 

Asiakkaille ja muille osakkaille on kaksi tapaa antaa pääsy järjestelmään, Asiakaskäyttäjätilit ja 
Projektin vierastilit. Tämäntyyppiset käyttäjät saavat pääsyn projektinäyttöön ja täten nähdä kaikki 
kerätyt tiedot. Luonnillisesti heillä on vain-luku -oikeus ja he eivät voi muuttaa asetuksia tai heillä ei 
ole pääsyä to MultiView-näyttöön. 

Asiakaskäyttäjätilit on yhdistetty rekisteröityyn Asiakkaaseen ja antaa täten automaattisesti pääsyn 
kaikkiin projekteihin, jotka on suoritettu kyseisen Asiakkaan puolesta.   

Projektiasiakastiloja käytetään pääsyn antamiseksi valittuihin projekteihin, tapauskohtainen 
manuaalinen lähestyminen. Kun Projektivierastilejä on luotu, on projektinäytön ylävasemmalla nämä 
aina käytettävissä liittämiseen pudotusvalikkoon. Pääsyn antamiseksi kyseiseen projektiin, valitse 
haluttu Guest (Vieras) luettelosta ja paina sinistä nuolipainiketta oikealla.   
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Muuta yhteystietoja, salasanaa ja kieltä käyttäjätileillä 

Verkkoesityksessä käytetyn salasanan, kielen tai päivämäärä-/aikamuotojen muuttamiseksi, paina 
nuolisymbolia näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse Settings (Asetukset) pudotusvalikossa, joka 
tulee esiin. 

 

 

 

 

 

Turvallisuuden varmistamiseksi, on SuperVision® -järjestelmässä käytettävän salasanan noudatettava 
tiettyjä sääntöjä: 

• Salasanassa täytyy olla 8 - 30 merkin pituinen. 
• Salasanassa on oltava vähintään 1 numero, 1 pieni ja yksi 1 iso kirjain. 
• Samaa merkkiä saa käyttää vain 3 kertaa peräkkäin. 
• Siinä saa olla vain 3 peräkkäistä pientä kirjainta. 
• Se ei saa olla sama 12 viimeisen salasanan kanssa. 
• Seuraavat merkit ovat sallittuja: a-z, A-Z, 0-9, #, -, !, @, %, &, /, (, ), ?, +, *. 

 

Siirrä väyliä vain Liikeyksiköiden ja Yrityksen pääkäyttäjän oikeuksilla 

Yrityksen pääkäyttäjän oikeuksilla, väyliä voidaan siirtää Liikeyksiköiden välillä, laitteiden 
lainaamiseksi tai pysyvästi. Anturinoodit raportoivat väylien kautta, johon ne on liitetty ja niitä ei 
tarvitse siirtää järjestelmässä. 
Ennen väylän siirtämistä varmista, että se ei ole käytössä missään projektissa ja jatka Devices 
(Laitteet) -valikkoon. Käytä tarvittaessa suodatintoimintoa väylän sarjanumerolla laitteen 
löytämiseksi. Paina Edit (Muokkaa) -painiketta muokkaustilan avaamiseksi ja valitse uusi liikeyksikkö. 
 

 
 
 
Paina vahvistuspainiketta oikeassa reunassa muutosten tallentamiseksi. 
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Vianetsintä 
 
Oire Mahdollinen syy Toiminto 
Järjestelmän 
asennuksen jälkeen, 
kun verkkoon 
kirjaudutaan sisään, 
uusia projekteja ei 
löydy. 

Aiempaa projektia ei ole 
suljettu ja siksi uudet tiedot 
ilmoitetaan vielä tässä.  

Sulje aiemmat projektit. Huomaa, että 
projektin sulkeminen voidaan asettaa 
taaksepäin ajassa haluttaessa. 
Kun projekti suljetaan, uusi projekti 
luodaan automaattisesti.  
 
 

   
Koneita ei 
näy/käytettävissä 
projektissa. 

Asennusteknikko ei ole 
luonut verkkoa uudestaan 
Pääkoneessa ja täten 
SuperVision® ei ole 
yhteydessä kaikkiin 
koneisiin. 
 
Projekti on vasta luotu ja 
kaikki koneet ja 
anturinoodit eivät ole vielä 
raportoineen uusia tietoja. 

Avaa valitulla Pääkoneella Network 
(Verkko) -valikko ja valitse verkon 
luomiseksi tai luomiseksi uudestaan. 
 
 
 
 
Odota, että tiedot tulevat esiin. Paikan 
päällä voidaan säätää koneen asetuksia 
manuaalisesti SuperVision® -järjestelmän 
laukaisemiseksi lähettämään uuden 
viestin. Myös anturinoodien painikkeita 
voidaan painaa uusien mittauksien 
lähettämiseksi. 

   
Yksi tai useampi 
anturinoodi ei näy 
uudessa projektissa 

Anturinoodit eivät ole vielä 
raportoineet uusia tietoja. 
 
 
 
 
 
 
Uudet anturinoodit tai 
toisesta järjestelmästä 
lainatut anturinoodit on 
pariutettava uuden väylän 
kanssa.  
 

Oletuksena, anturinoodit raportoivat 
kerran tunnissa ja ilmestyvät 
automaattisesti uuteen projektiin, kun 
tämä tapahtuu. 
 
Jos vielä paikan päällä, prosessin 
nopeuttamiseksi, anturinoodin painiketta 
voidaan painaa uuden viestin lähetyksen 
pakottamiseksi. 
 
Pariutus tapahtuu samanaikaisesti, kun 
väylän ja anturinoodin painikkeita 
pidetään painettuina samanaikaisesti, 
kunnes väylän Com LED anturinoodeissa 
muuttuu vihreäksi. 
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Anturinoodin akun vaihto 

Vaihda anturinoodin akut alla kuvatulla tavalla.  

Huomautus: Käytä ESD-ranneketta tai vältä staattisen sähkön luomiseksi ja laitteiston vaurioitumisen 
estämiseksi.  

1. Irrota kannen neljä kiinnitysruuvia. 
2. Vaihda akut 
3. Aseta kansi takaisin teksti Corroventa ja numerot 1 ja 2 kahta RHT-anturiliitäntää päin. 
4. Asenna ja kiinnitä neljä ruuvia. 

 

Tekniset tiedot 
 

Tyyppi LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150E 

Väylä 
 Pituus x leveys x korkeus (mm) 133x108x39 

Käyttölämpötila  0 – 40 °C 
GPRS-modeemin taajuus, MHz 900/1800/1900 
Anturinoodin verkon radiotaajuus 868 MHz 
Paino, grammaa 300 
  
Anturinoodi  
Pituus x leveys x korkeus (mm) 105x100x37 
Käyttölämpötila  0 – 40 °C 
Anturinoodin verkon radiotaajuus 868 Mhz 
Akut, 2 kpl 3,6V Litium AA kenno 
Paino, grammaa 215 

 
 
 



CORROVENTA AVFUKTNING AB    
Mekanikervägen 3, 564 35 Bankeryd 

Sweden • Tel +46 (0)36-37 12 00

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS OR DO YOU NEED OUR SUPPORT?
Please visit www.corroventa.se or call us at +46 (0)36-37 12 00 and speak to an expert.
We have the knowledge and the equipment to find a solution as efficiently as possible.

PREMIUM PRODUCTS, EXPERTISE & FIRST-CLASS SERVICE. Corroventa develops, 
manufactures, sells and hires out high quality products for dealing with water dam-
age, moisture, odours and radon. We are market leaders and specialise in innovation 
within the industry. Our products are compact, effective, ergonomic and energy 
efficient. In emergency situations and during flooding, Corroventa's customers have 
access to one of the largest rental parks in Europe. We have sales offices and machine 
depots in several locations throughout Europe. All our manufacturing takes place in 
Bankeryd, Sweden.   

www.corroventa.se

FOUR BUSINESS MODELS - FOR A SAFE, SIMPLE, FLEXIBLE  
AND PROFITABLE COLLABORATION

We offer four business models and you decide which one suits you best and gives you most profitability. 
You can combine several or choose between: buying, renting, leasing or machine pool.
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