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JOHDANTO

Ao. teksti on tarkoitettu ohjeelliseksi kirjoitettaessa RAU-työselitystä, jolla on
tarkoitus kattaa BACnet-järjestelmävaatimukset niin valvomo kuin
alakeskustasolla. Tavoitteena on, että tarjoukset olisivat vertailukelpoisia, eri
toimittajat toimivat samoilla reunaehdoilla ja myös rakennuttajan velvoitteet
on huomioitu tältä osin.

BACnet-aluevalvontajärjestelmän toiminnan kannalta olennaista on, että
valvomotoimittajia on aina vain yksi. Muut toimittajat laskevat tarjoukseensa
BACnet-alakeskusten liittämisen valvomoon yksikköhinnoin, joihin
valvomotoimittaja on sitoutunut.

**************************************************************************************

Rakennusautomaatiojärjestelmän BACnet-vaatimukset

Järjestelmän tiedonsiirto
Järjestelmän tiedonsiirron tulee perustua BACnet-standardin mukaiseen tiedonsiirtoprotokollaan
(EN ISO 16484-5). Valvontajärjestelmän ohjelmistojen sekä laitteiden tulee olla BACnet-
sertifioituja.
Valvomo-ohjelmiston tulee olla hyväksytty BACnet-työasemaksi (vähintään B-OWS = BACnet
Operator Workstation).
Kaikkien järjestelmään liitettävien BACnet-laitteiden tulee olla sertifioituja. Mikäli laite ei ole
sertifioitu, toimittaja vastaa siitä, että liityntä on BACnet-standardin mukainen.
Järjestelmään liitettävien alakeskusten tulee täyttää vähintään BACnet-alakeskustason
vaatimukset (B-BC = BACnet Building Controller).  Alakeskusten tulee tukea eri aliverkoissa
sijaitsevien laitteiden välistä BBMD-reititystä (BACnet Broadcast Management Device).
Toimintaselostuksessa määritellyt fyysiset ja ohjelmalliset pisteet sekä toiminnot tulee julkaista
järjestelmässä BACnet-protokollamuodossa.

Kalentereita tulee määrittää valmiiksi seuraavasti riippuen valvonta-alakeskuksen fyysisten
pisteiden määrästä (min):

· Pistemäärä < 50 – 1 kpl
· Pistemäärä <100 – 3 kpl
· Pistemäärä < 200 – 5 kpl

Hälytysten prioriteetit
BACnet standardin mukaisesti hälytykset eritellään eri ryhmiin seuraavasti:

1. Turvallisuus / hätä (esim. palohälytys)
2. Vaara (esim. jäätymissuoja)
3. Vika (esim. ristiriita)
4. Huolto (esim. suodatinvahti)
5. Kohdekohtaiset ilmoitukset
6. Ilmoitukset (vain trendit)
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JÄRJESTELMÄN OHJAUSPRIORITEETIT

Järjestelmän ohjelmoinnissa kojeiden ja laitteiden ohjausprioriteetit tulee määritellä seuraavasti:

Prioriteetti 1:  Hengenvaara, käsiohjaus (esim. palokunta)
Prioriteetti 2:  Hengenvaara, automaattiohjaus (esim. paloilmoituskekus)
Prioriteetti 5:  Kriittinen ohjaus, esim. jäätymisvaara
Prioriteetti 6:  Minimi päälläoloaika
Prioriteetti 8:  Käsiohjaus (esim. laitteiden käsinohjaus valvomosta tai paikallisella

käsipäätteellä)
Prioriteetti 10: Paikallisohjaus, esim. jatkoaikapainike
Prioriteetti 15: Automaattiohjaus, esimerkiksi aikaohjelma/kalenteri

PISTEIDEN NIMEÄMINEN
Järjestelmien toiminnan ja käytettävyyden kannalta piste-/positiotunnukset tulee olla nimetty
yhteneväisesti. Alla on esitetty periaatteet mutta tarkempi positiointiohje on kohde-
/asiakaskohtainen:

BACnet-osoite (Mandatory object-name)

- EI välilyöntejä
- EI erikoismerkkejä
- Yksilöllinen
- Merkkimäärä min 20
- Heittomerkki ’ on sallittu merkki

Esim. A’TK01’TE10 Tuloilmapuhaltimen jälkeinen sisäänpuhallusanturi
H’PV01’TE40 Patteriverkoston menovesianturi
C’JK01’TE60 Jäähdytyskoneen menovesianturi
E’PI01’PE01 Paineilmaverkoston paineanturi

Järjestelmälyhenne, johon piste kuuluu

A’= Ilmastointi
H’= Lämmitys
C’= Jäähdytys
E’= Sähkö/Erillispisteet

Laitetunnus on erotettava sallitulla merkillä esim. ’ (heittomerkki) _ (alaviiva) tai muu sallittu

TK01’ = ilmanvaihtokone
PV01’ = patteriverkosto
JK01’ = jäähdytyskone

Laitenimi

TE10 = tuloilma-anturi
TE40 = menovesianturi

Pisteen selväkieliteksti (Optional Description)

- suomenkielinen pitkä kuvaus pisteelle, joka näkyy edellisissä esimerkeissä
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BACnet-järjestelmien liittäminen valvomoon

Tilaajan velvoitteet
Tilaajan tulee antaa järjestelmään liitettävien BACnet-laitteiden IP-osoitteet, ja toteuttaa vaadittava
IT-verkko. Järjestelmässä tulee käyttää yhtenäistä laitteiden positiointia (positiointiohje).

IT-verkon kannalta on huomioitava, että:
· normaali reititetty verkko on riittävä BACnet:lle
· BACnet/IP on TCIP-protokollan varaan rakennettu oma protokolla
· BACnet-protokolla aiheuttaa suuren määrän Broadcasteja verkkoon
· NAT ei ole mahdollista
· tietoturvallisuuden takia dataa ei saa siirtää julkisen verkon läpi
· Eri aliverkoissa sijaitsevat BACnet-laitteet kommunikoivat BBMD (BACnet Broadcasting

Management Device) avulla. BBMD tuntee muiden verkkojen laitteet ja avaa reitin niiden
välille, jolloin fyysiset laitteet voivat kommunikoida keskenään.

Valvomotoimittajan velvoitteet
Valvomotoimittajan tulee jakaa muille laitetoimittajille BACnet-laitteiden ID:t eli yksilölliset BACnet-
laiteosoitteet ja pitää yllä listaa niistä.

Yksikköhintaluettelossa huomioitavaa
Sertifioidun BACnet-laitteen liittämisen tulee olla kokonaishinnaltaan sama kuin valvomotoimittajan
oman laitemerkin vastaavan säätimen/laitteen liittäminen. Positiointijärjestelmää on noudatettava.

Valvomoon liittämiseen laskettavan työmäärän perusta on BACnet-objektien määrä (fyysiset ja
ohjelmalliset pisteet, aikaohjelmat/schedule, trendit, jne.). Tarjous lasketaan seuraavan
kustannusrakenteen perusteella esim.:

- Valvomolisenssi - ____ € / 100 BACnet-objektia
- Valvomotyön tuntihinta - ____ € / h (alv 0%)
- Projektin/kohteen perustaminen - ____ h
- Pisteiden liittäminen valvontajärjestelmän tietokantaan – _____ objektia / h
- Historiatietojen perustaminen - ____ h / kuuden objektin trendiryhmä
- Grafiikkakuvan piirto - ____ h / kpl
- Grafiikkakuvan aktivointi/pistekiinnitykset ____ h / 40 objektia
-  …

Työryhmä: BACnet Interest Group Finland (BIG-FI)


