
Helppo suunnitella ja asentaa 

Ei erillistä käyttöönottoa 

Luenta etänä tai paikalla 

Patteriton, pitkäikäinen 

Tyyppihyväksytty laskutukseen 

Uusi kotimainen etäluettava vedenmittausjärjestelmä huoneistokohtaiseen vedenmittauk-
seen.  

Toiminta 

3 eri luentatapaa: Keskusyksikön näytöltä huone-
yksikön näytöltä, etäluentapalvelun mobiilisovelluk-
sesta ja selainversiosta. Lisäksi kulutus on luettavis-
sa aina myös asunnoissa tyyppihyväksytyiltä vesi-
mittareilta. Useita valvontatoimintoja. 

Mittauslinja 2-johdin kytkentänä läpi talon/
talojen. Helppo suunnitella, asentaa ja käyttää. 
Tehonsyöttö ja data kulkevat samassa linjassa.   

FactaEasy 



Yleistä 
Järjestelmä koostuu keskusyksiköstä ja huoneyksi-
köistä. Keskusyksikössä on sisäänrakennettu mobii-
lidatayhteys ja integroitu eSIM-kortti, joka on mah-
dollista käyttöönottaa laitteen etälukua varten. 
Etäyhteys voidaan aktivoida verkkopalvelusta.      

FactaEasy järjestelmää voidaan käyttää myös ilman 
internetyhteyttä. Internetpalvelun käyttöönotto tuo 
käyttäjälle mahdollisuuden etäohjata moottorisulku-
venttiileitä kotona / poissa -toiminnon kautta.  

Järjestelmä toimii 24VDC käyttöjännitteellä ja vaatii 
vähintään 48W teholähteen. Tiedonsiirto tapahtuu 
samoissa johtimissa käyttösähkön kanssa (2-johdin
-järjestelmä). Huoneistokohtaiset kulutuslukemat 
voidaan lukea keskusyksiköltä paikallisesti tai Taito-
tekniikan tarjoamasta verkkopalvelusta jos palvelu 
on aktivoitu (optio).  

Laitteistot voidaan kytkeä tähteen, sarjaan tai kaa-
pelointi voi olla kumpaakin. Tiedonsiirtoväylän   
maksimi pituus on 500 m. Kaapelityyppeinä voidaan 
käyttää yleiskaapelointia (vaatii tuplatut parit),   
Jamak- tai MHS-kaapelia.  

Kaapeleiden suojavaippa on kytkettävä laitteiden   
TE maadoitusliittimeen ja virtalähteen – (miinus) 
johtimen täytyy olla maadoitettu suojamaahan.  

Huoneistoyksiköiden kanssa voidaan käyttää kahta  
5 VDC käyttöjännitteellä toimivaa moottorisulku-
venttiiliä, joiden enimmäiskäynnistysvirta on       
yhteensä 130mA. (Taito SDJ-5DC) moottorin kaape-
lin maksimipituus on 0,5 m.  

Huoneistoyksiköiltä luetaan vesimittareiden pulssit 
keskusyksikölle. Yhteen keskusyksikköön voidaan 
kytkeä 99 huoneistoyksikköä. Jokaiseen huoneyksik-
köön voidaan liittää kaksi impulssivesimittaria,    
joiden pulssit voidaan lukea huoneyksikön sähköi-
sestä kanavaosoitteesta tiedonsiirtoväylän kautta. 
Kanavanumerot 1-199 on varattu huoneistoyksiköil-
le. Yksi huoneistoyksikkö varaa kaksi kanavanume-
roa. Keskusyksiköltä voidaan lukea kumulatiivinen 
kylmän vedenkulutus kanavanumerosta 000. Kes-
kusyksikön 200 ja 201 kanavanumerot ovat keskus-
yksikköön liitettyjen vesimittareiden kulutustietojen 
lukemista varten.  

Keskusyksiköstä on mahdollisuus saada potentiaali-
vapaa sulkeutuva kosketintieto, (releen kärki 
24VAC…1A) kun keskusyksikkö tunnistaa hälytyksen.  

Uusi etäluentajärjestelmä FactaEasy 

• Langaton käyttöliittymä kulutuslukemien tarkas-
teluun sekä asukkaalle (app) että isännöitsijälle 
(online tunnukset) 

• EI VAADI ERILLISTÄ KÄYTTÖÖNOTTOA JA SIKSI 
MARKKINOIDEN HELPOIN  

• Järjestelmä on komponentteineen täysin yhteen-
sopiva vanhan Factatherm 3000 kanssa yksin tai 
erikseen 

Tarvitsemme seuraavat tiedot ja saamme laitettua 
kohteeseen valmiiksi koodattuna huoneyksiköt ja 
keskusyksiköt, mitkä urakoitsija vaan sitten kytkee 
piuhoineen paikoilleen:  

1. Talonyhtiön nimi  

2. Talonyhtiön osoite  

3. Isännöitsijä  

4. Rappujen tiedot  

• rappu  

• rapun ensimmäisen huoneiston numero  

• rapussa olevien huoneiden lukumäärä  

 

Jos on tarpeen vain irtonaisen huoneyksikön        
uusiminen, ilmoita seuraavat tiedot: 

1. Talonyhtiön nimi  

2. Talonyhtiön osoite  

3. Isännöitsijä  

4. Rapun tunnus ja huoneiston numero  

5. Kyseisen huoneiston KV ja LV mittareiden kana-
vanumerot.  

Järjestelmän Vuotohälytysarvot voidaan asettaa il-
man erillisilmoitusta hyväksi havaituille raja-arvoille 
tai sitten tilaajan toiveiden mukaan.  

FactaEasy järjestelmän lukemat voidaan lukea kes-
kusyksiköltä, asukkaat saavat myös mahdollisuuden 
ladata puhelinapin tarkkaillakseen lukemia ja isän-
nöitsijä saa pääkäyttäjän laskutusta varten. Isännöit-
sijä laskuttaa käytössään olevan laskutusoperaattorin 
avulla.  



Kytkentä 

• Verkkojohto MMJ 3 x 1,5 S. 

• Mittauslinja ja haaroitukset   

 KLMA 2 x 0.8 + 0.8 –maakaapeloinnissa.  

 JAMAK ARM 2x(2+1) x 0.5. JAMAK ARM 4x
(2+1) x 0.5 

• Mittauslinjan max. Pituus 500m.  

• Mittauslinjan muoto voi topologialtaan olla suora 
väylä tai jakorasioiden avulla toteutettu tähti tai 
niiden yhdistelmä. 

• Mittauslinjakaapeleita ei saa asentaa häiriölähtei-
den esim. voimavirtajohtojen välittömään lähei-
syyteen (min. 20 cm). 

• Jännitesyöttölinjaan täytyy asentaa UPS 
(Unbreakable Power Supply) 

• Vuotohälytys suositellaan kytkettäväksi LVI-
hälytykseen. 

EPW  -huoneistokohtainen langallinen 
impulssivesimittari 

Keskusyksikkö  

Huoneyksikkö 



Keskusyksikön tekniset tiedot 

Keskusyksikköön konfiguroidaan tilauksen yhtey-
dessä annettujen tietojen mukainen tarvittava määrä 
mittauspisteitä toimituskohtaisesti.  

 

• Mitat 86 x 86 x 35 mm (L x K x S ) 

• Suojausluokka IP 55  

• Liitännät: 2x imp. vesimittaria ja mittauslinja  
sekä moottorisulkuventtiilit  

• Jännitesyöttö mittauslinjasta 15 – 22 V  

• Potentiaali vapaa sulkeutuva kärkitieto 
24VAC….1A  

• Käyttölämpötila 0 – 50 °C  

• Käyttöjännite 24 VAC 3,5A  

• LTE radio  

• 1,3” OLED näyttö  

Huoneyksikön tekniset tiedot 

Huoneyksikköön kytketään kylmän– ja lämpimän 
veden impulssivesimittarit sekä mittauslinja. Yksikkö 
lähettää vesimittareiden impulssit mittauskeskuk-
seen, mistä ne voidaan lukea tai siirtää muualle 
edellä mainituilla tavoilla. 

 

• Mitat 86 x 86 x 35 mm (L x K x S)  

• Suojausluokka IP 55  

• Liitännät: 2x imp. vesimittaria ja mittauslinja  
sekä moottorisulkuventtiilit  

• Jännitesyöttö mittauslinjasta 15 – 22 V  

• Käyttölämpötila 0 – 50 °C  

• 1,3” OLED näyttö 

Keskusyksikön mittakuvat Huoneyksikön mittakuvat 
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Putkiurakoitsija vastaa mittareiden       
asennuksesta 

Työvaiheet 

• Putkiston huuhtelu 

• Impulssivesimittarin asennus paikalleen vasta 
putkiston huuhtelun jälkeen. Mittarille katkais-
taan paikka putkeen huuhtelun jälkeen tai käyte-
tään erillistä mittarin rakennepituutta (110mm) 
vastaavaa putkea (”mannekiini”). Näin varmiste-
taan moitteeton toiminta 

• Mittarin toimintatarkastus 

• Suorittaa toimintakokeen yhdessä sähköurakoitsi-
jan kanssa ja toimittaa pöytäkirjan allekirjoitettu-
na ja päivättynä rakennuttajalle 

Käyttöönotto ja toiminnan tarkastus mittaus-
keskuksen näytöltä  (sähkö ja LVI-asentaja 
yhdessä) 

Käyttöönoton työvaiheet 

• Kytketään jännite järjestelmään. 

• Jännitteen kytkemisen jälkeen keskus suorittaa 
sisäisiä tarkastuksia noin 10 sekunnin ajan. Tänä 
aikana näyttö on pimeänä.  

• Lasketaan vettä yhdessä huoneistossa kerrallaan 
ja todetaan mittauskeskukselta arvojen tulostu-
minen oikeaan mittauspisteeseen (Huom. KV ja 
LV). 

• Kirjataan impulssivesimittareiden pohjalukemat 
pöytäkirjaan (vastaa jatkossa keskuksen 0-
lukemaa).  

• Toimitetaan käyttöönottajan allekirjoittama pöy-
täkirja rakennuttajalle.  

• Toimintatarkastuksen yhteydessä todetaan mitta-
rin normaali toiminta laskemalla vettä vähintään 
10 litraa. Pulssitieto luetaan keskukselta tai tar-
kastetaan yleismittarilla (sähköurakoitsija) mitta-
rilta tulevista pulssijohdoista.  

Yleistä 

Impulssivesimittarit asennetaan joko huoneistoon, 
yleensä alas laskettuun kattoon tai porraskäytävään 
putkinousukuiluun. Impulssivesimittarin asennus-
asento on vapaa, virtaussuunta on osoitettu nuolella 
mittarin kyljessä. Lämminvesimittari ei voi olla LKV-
piirin putkessa. Kierto on LV-putkessa otettava aina 
ennen vesimittaria. Tällöin kulutusta mitataan vain, 
kun asunnossa lasketaan vettä.  

Mittarin eteen asennetaan huoneistokohtainen sul-
kuventtiili tai vesimittarin sulkuliitin. Sulkuliitintä 
käytettäessä liittimen minimi sisähalkaisijan on ol-
tava vähintään 14 mm.  

Lianerotinta ei normaalisti tarvita käyttövedenmit-
tauksessa.  

Huoneistoyksikkö asennetaan enintään metrin etäi-
syydelle mittarista (mittarin johdon pituus on 1 m). 
Yksikön asennuksessa on huomioitava sen tarkas-
tettavuus.  

Mikäli vesimittarit ja huoneistoyksikkö asennetaan 
alas laskettuun kattoon, niin niiden tulee olla vaih-
dettavissa huoltoluukun kautta (koko min. 300 x 
300 mm).  

Huoneistokohtaisen vesimittarin ns. normaali huol-
toväli on kohteesta (vedenlaadusta) riippuen noin 8-
10 vuotta kylmävesimittarille ja 6-8 vuotta lämmin-
vesimittarille.  

Mittauskeskuksessa on sisäänrakennettu tietojen 
kaukosiirron mahdollistava tekniikka. Etuluentapal-
velu voidaan ottaa käyttöön www– osoitteesta sekä 
applikaatio ladattavissa google play ja App Store 
mobiilikaupoista. 

Kiinteistön päävesimittauksen liittäminen kaukoval-
vontaan ei yleensä sisälly toimitukseen. Mittarin toi-
mittaa yleensä vesi/energialaitos, joka siten päättää 
myös sen luentatavasta ellei tosin ole sovittu. 


