
15.10.2015

Toimintakokeet – toteutus ja dokumentointi

Janne Nevala
LVI-Sasto Oy



15.10.2015

Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille:

1. Käyttövesiverkosto
2. Lämmitysjärjestelmä
3. Ilmanvaihto
4. Rakennusautomaatio
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1. Käyttövesi

Käyttöveden painekokeet ja verkoston huuhtelu
- yleinen tapa 10bar/10 min
- muoviputkijärjestelmille ei sovellu koska muoviputki laajenee ja se on otettava huomioon

painekokeessa. Painekoeaika 2 h
- verkosto pitää olla huuhdeltu ja ilmattu

- huuhtelu vähintään 2 min hanakohtaisesti siten että hanoja avataan ja kaikki ovat lopussa auki
- ensin lopusta alkuun hanoja auki, sitten suljetaan alusta loppua kohti yksi kerrallaan.

Otteita RakMK D1
2.8.1. Määräys
Vesilaitteiston tiiveys on varmistettava painekokeella

2.8.2. Määräys
Vesilaitteisto on ennen käyttöönottoa huuhdeltava talousvedellä
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Hanojen vesivirtojen mittaukset
2.8.4. Määräys
Vesilaitteiston paine ja vesikalusteiden virtaamat on mitattava, säädettävä ja todettava suunnitelman
mukaisiksi ennen rakennuksen käyttöönottoa

- paineenalennusventtiilillä haetaan vaikeimpaan paikkaan sopiva painetaso, suunnitelmissa pitäisi olla
esitettynä ko. painetaso

- hanojen virtaamat mitataan vaikein ja helpoin (jolloin nähdään erot verkostossa)
- hanojen virtaama säädetään hanakohtaisesti
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LVK-verkoston säätö
2.8.5. Määräys
Lämpimän käyttöveden lämpötila ja virtaama säädetään ennen rakennuksen käyttöönottoa

- lämpimän veden viive hanassa 10 s maksimi
- hanasta saatava lämmin vesi min +55°C
- kiertojohdossa veden nopeus ei saa olla yli 1 m/s missään osassa (mitoitusarvo  0,5 m/s)

- Verkosto säädetään kuten lämmitysverkko
o joka virtauspäässä pitää olla säätö
o linjasäätöventtiilit
o verkostossa ei saa olla säätö- tai sulkuventtiilejä
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2. Lämmityksen mittaukset

Vesivirtaamat
- Lämmitysverkko huuhdellaan, ilmataan ja vesivirtaamat venttiilikohtaisesti mitataan
- huuhtelu tulee suorittaa siten, että venttiilien säätöarvot ovat täysin auki (vanhoissa kohteissa vanhoilla

venttiileillä huuhtelu)
- säätöarvot asetellaan suunnitelmien mukaisesti
- tuloksien analysointi suunnittelijan kanssa
- tarvittavat lisäsäädöt ja uusintamittaukset (teoria vs. käytäntö)
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Huonelämpötilat
- lämmityskaudella (ulkoilman lämpötila korkeintaan -5°C, puolipilvinen sää) termostaatit irti, ilmanvaihto

mitoitustilanteeseen ja jokaisen huoneen lämpötila mitataan
- lämmityskäyrä suunnitelmien mukaisesti, vesivirtaamat mitattuna
- mittaus vaatii lämpötilan tasaantumisvaiheen
- mittarin ominaisuudet tärkeä tietää ja mitata sen mukaan

o mittarin / anturin aikavakio
o mittaustarkkuus
o ilmalämpömittari

- tavoitteena lämpötilojen tasaisuus
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Käyttöönottovaiheen testauksia
- lattialämmityksessä jokaisen piirin säätimen testaus
- pumpun toimintapisteen asettelu
- verkoston ilmauksen onnistuminen

o alipaineilmanpoistajalla saadaan paremmin onnistumaan
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3. Ilmanvaihdon mittaukset ja säädöt

Ilmamäärien säätö
- jokainen päätelaite ja säätöpelti säädettävä ja mitattava (paine-ero, säätöarvo)
- IMS-säätimien mittaus (min/max tilanteessa), vaikutus kokonaisuuteen
- dokumentointi: mittauspöytäkirjat, kanavapaineen asetusarvo, taajuusmuuttajan arvot
- kanaviston painekoe
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Heittokuvioiden säätö
- kun ilmamäärät säädetty
- ilmanvaihto täydessä toimintatilassa
- varmistetaan ilmanjako

- savun avulla saadaan paremmin
viritettyä
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4. rakennusautomaatio

Toimintakokeet
- konekohtaisesti

o varotoiminnot ja pakkokytkennät
o perustoiminnot
o erityistoiminnat
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IV-koneet, Varotoiminnot
- jäätymissuojaus ja ennakointi
- sulkupellit
- puhaltimien pakkokytkennät
- pumpun pakkokytkentä

IV-koneet, Perustoiminnot
- lämmitysportaan toiminta
- kaskadisäätö
- kanavapainesäätö
- asetusarvot (TE, PE)
- aikaohjelmat
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IV-koneet, Erityistoiminnat
- vyöhykesäädöt
- jälkikäsittelyt
- ilmamääräpudotukset
- kiertoilma
- ohjaukset
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Kenttälaitteet
- Anturit, sijoitus, mittaustulos, reagointi
- palopellit, indikointi
- IMS:t
- erillispuhaltimet
- toimilaitteet, säätöventtiilit

Jokainen piste testattava ja dokumentoitava.
Mittausarvot, vaikutus, ei pelkästään piste pisteeltä vaan kokonaisuuden toiminta.
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Kaiken tavoitteena toimiva kokonaisuus

LVI-Sasto Oy

Pilot Business Park 1, Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo
puhelin: 020 761 4990   faksi: 020 761 4991

s-posti: toimisto@lvi-sasto.com     www.lvi-sasto.com


