
verto.fi

ASENNUS- JA 
KÄYTTÖOHJE



1. Virtausanturien asennusohje putkiasentajalle ............................................................. 3

2. Asennusohjeet sähköasentajalle ......................................................................................4

 2.1. Järjestelmän kytkentä ja kaapelointi ................................................................4

 2.2. Virtausanturien kytkentä ...................................................................................... 6

 2.3. Huoneistonäytön kytkentä (lisävaruste) .........................................................7

 2.4. Keruuyksikön asennus ........................................................................................ 10

 2.5. Kaukoluentayksikön asennus (GSM/ADSL-modeemi) ............................ 11

3. Asennuksen jälkeen ..............................................................................................................12

4. Huolto  ..................................................................................................................................... 14

5. Takuu ja kierrätys ................................................................................................................... 14

6. Tekniset tiedot .........................................................................................................................15

 6.1. Huoneistoyksikkö ...................................................................................................15

 6.2. Huoneistonäyttö ....................................................................................................15

 6.3. Keruuyksikkö ...........................................................................................................16

 6.4. Virtausanturit ...........................................................................................................17

SISÄLLYS

Lue nämä asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti 
ennen asennuksen aloittamista. 
Verto-järjestelmän takuu (5 vuotta) edellyttää 
käyttöönottotarkastuksen tekemistä.

1. VIRTAUSANTURIEN ASENNUSOHJE 
 PUTKIASENTAJALLE
• Asenna virtausanturit siten, että ne ovat helposti huollettavissa.

• Asenna anturit vain liittimistä kiristämällä ja huomioi että rungosta ei saa puristaa. 
 putkipihdeillä. Ohjeellinen momentti liittimien kiristämiseen on 10–12 Nm.

• Huoltoluukkujen on oltava riittävän suuret (min. 500 x 500 mm).

• Antureiden mukana tulevat tiivisteet tulee asentaa liittimiin.

HUOM!

Asenna anturit liittimistä kiristämällä. 
Huomioi että rungosta ei saa puristaa 
putkipihdeillä.Takuu 5 vuotta

Asennusvaihtoehdot

• Asenna lianerotin siten, että suodatinpesä voidaan irrottaa puhdistamista varten.

• Merkitse anturit sähköasentajaa varten (lämmin/kylmä).

• Jos putkikoko on suurempi kuin 22, on käytettävä Verto rinnakkaismittausta.

• Huomioi suora osuus 200 mm ennen anturia.

• Anturi tulee asentaa vaakasuoraan tai pystysuoraan am. virtausnuolien mukaisesti.
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2. ASENNUSOHJEET SÄHKÖASENTAJALLE
2.1. Järjestelmän kytkentä ja kaapelointi

Huoneistoyksikkö on asennettava ehdottomasti siihen huoneistoon, 
jonka numero huoneistoyksikön koteloon on kirjoitettu!

• Asenna huoneistoyksikkö virtausanturien läheisyyteen sähkö- ja 
 paloturvallisuusmääräyksiä noudattaen.

• Anturikaapelien ja vahvavirtakaapelien asentamista vierekkäin on vältettävä.

• Huoneistoyksikkö kytketään sähköverkkoon MMJ 3 x 1,5 mm2 -kaapelilla.

ASENNUSVAIHTOEHTO 1:

Sähkönsyöttö huoneistoyksiköille ja keruulaitteelle otetaan kiinteistön sähköstä 
omalla ryhmäjohdolla. Sekä keruulaite, että huoneistoyksiköt liitetään samaan 
ryhmäjohtoon. Tällöin käyttöjännite sekä mittausdata kulkevat samaa ryhmäjohtoa 
pitkin. Huoneistoyksiköillä on mahdollisuus syötön ketjutukseen yksiköltä toiselle.

ASENNUSVAIHTOEHTO 2:

Sähkönsyöttö huoneistoyksiköille otetaan kunkin huoneiston ryhmäkeskuksesta. 
Tällöin mittausdata kulkee huoneiston nousujohdon välityksellä keruulaitteelle. Jos 
Verto-huoneistoyksiköllä on ryhmäkeskuksessa oma sulake, sen on oltava sinetöity.

Keruulaite kytketään yhdellä MMJ 5x1,5 mm2 -kaapelilla kiinteistökeskukseen. 
Keruulaitteen käyttöjännite (power) otetaan kolmivaihesyötön yhdestä vaiheesta.
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2.2. Virtausanturien kytkentä

• Anturit on kytkettävä huoneistoyksikön kannen sisäpuolella ilmoitettuun 
 järjestykseen (lämmin/kylmä vesi, anturin koko).

• Anturikaapeleita voidaan tarvittaessa jatkaa (esim. KLMA 2x0.8+0.8).

2.3. Huoneistonäytön kytkentä

Huoneistoyksiköt varustetaan näyttölaitteella EVN-230-2016-1. 
Näyttölaitteen ja huoneistoyksikön välille asennetaan RJ-45-kaapeli, joka sisältyy 
toimitukseen (pituus 5 m). Kaapelin uppoasennuksessa käytetään JM-20-asennus-
putkea (RJ-45 liitin ei mahdu JM-16 putkesta läpi).

Jos huoneistoyksikkö sijaitsee rappukäytävässä, niin kaapelin läpivienti huoneistoon 
on tehtävä palomääräysten mukaisesti.

Jos näyttölaite asennetaan sähkökaappiin, on näytön alapuolelle jäätävä tyhjää tilaa 
10 cm ja muille sivuille 2 cm, jotta näytön kannen avaaminen onnistuu.

Näyttölaite asennetaan sähköturvallisuusmääräyksiä noudattaen (IP50).

Vuoden 2018 alusta lähtien Ympäristöministeriön asetus määrää huoneistokohtaiset 
vesimittarit asennettavaksi siten, että ne ovat helposti huollettavissa ja luettavissa 
(Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistosta, 10 §).

Kuluttajalla oltava mahdollisuus seurata mittaria helposti ja ilman työkaluja, 
riippumatta siitä, voidaanko mittaustietoja lukea kauko-ohjatusti (Mittauslaitteiden 
olennaiset vaatimukset, kohta 10.5).
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2.4. VertoLive-palvelu

VertoLive on etäluettavan Verto-järjestelmän selainpohjainen käyttöliittymä, 
jonka kautta isännöitsijä voi seurata taloyhtiöiden ja asuntojen vedenkulutusta 
suoraan oman työpöydän äärestä. VertoLiveä käytetään internetselaimella, 
eikä erillisiä ohjelmia tarvita.

Käyttöönottotarkastus kirjataan VertoLiveen, jolloin voidaan ottaa käyttöön 
myös huoltohälytykset toiminto.

Selkeät kuvaajat helpottavat kulutuksen seuraamista.
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2.5. Keruuyksikön asennus

• Keruuyksikkö asennetaan kiinteistön sähköpääkeskukseen. 
 Asennusvaihtoehdot 1 ja 2.

Keruuyksikön hälytys:

• Hälytys ohjataan haluttuun GSM-numeroon SMS:nä ja/tai VertoLive-palvelimelle.

Impulssianturien kytkentä (optio):

• Samassa rakennuksessa sijaitsevat impulssilähtöiset anturit, esim. päävesimittari, 
 kytketään keruuyksikön kytkentätaulukon mukaiseen järjestykseen.

• Kytke asennuksen jälkeen keruuyksiköille jännite.

• Impulssitulo tulee kytkeä häiriösuojatulla kierretyllä parikaapelilla. 
 Asennusta vahvasähkökaapeleiden kanssa rinnakkaintulee välttää. 

2.6. IoT-luentayksikön asennus

• Kaukoluentayksikkö asennetaan keruuyksikön viereen. Kaukoluentayksikköä 
 varten tarvitaan pistorasia. Tiedonsiirtokaapeli kytketään keruuyksikön liittimeen X2.

• IoT-luentayksikkö vaatii internet-yhteyden, mutta ei kiinteää IP-osoitetta.

• GSM-liittymä (sim-kortti) on tilattava erikseen. 
 Liittymällä on oltava datapalveluominaisuus.

• Kytke asennuksen jälkeen kaukoluentayksikölle jännite.

• IoT-luentayksikköä voidaan käyttää joko GSM tai laajakaista (ethernet) versiona.

Asennusvaihtoehto 2

1 Syöttöjännitejohto MMJ 3 x 1,5 
 kiinteistön sähköstä

2 Datajännite MMJ 5 x 1,5 
 huoneistosähköstä, ei aiheuta 
 sähkönkulutusta

Asennusvaihtoehto 1

1 RJ-45 -kaapeli 
 - modeemille 
 - laajakaistalle

2 Sisääntulokanavat 1-6 impulssimittareille

3 Hyppylanka L1-L1

4 Syöttöjännitejohto keruuyksikölle MMJ 3x1,5

5 Syöttöjännitejohto huoneistoyksiköille MMJ 3x1,5

6 Syöttöjännitejohto kiinteistökeskuksesta MMJ 3x1,5

1

1 2

2

3

4

5

6

Tarvitaan 
ethernet- 
kytkennässä.
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3. ASENNUKSEN JÄLKEEN
Tiedot huoneistoyksiköiltä keruuyksikölle päivittyvät noin tunnin kuluessa. 
Päivittymisen jälkeen tarkista keruuyksikön tilatiedot (ks. Käyttöohje).

Käyttöönottotarkastus

Tilaa järjestelmän käyttöönottotarkastus Vertosta hyvissä ajoin ennen kohteen 
luovutusta sähköpostilla verto@verto.fi osoitteesta ja liitä viestiin tarvittavat tiedot 
kohteesta.

Käyttöohjeet

Verto-järjestelmän säännöllinen seuranta on tärkeää. 
Perustilassa keruulaitteen näytössä näkyy yhden huoneiston kulutuslukemat. 
Huoneistoja selataan nuolinäppäimillä.

LV lämmin vesi

KV kylmä vesi

Tilatietojen tarkistus 
Perustilassa valitse esc. Valitse valikosta ”tilatiedot” ja paina enter. 
Valitse ”hälytykset” enterillä. 
Tilatietoja selataan nuolinäppäimillä:

Ok Anturi kunnossa.

Katko Anturin mittausvirtapiiri poikki.

Oikosulku Anturin mittausvirtapiiri oikosulussa.

Vuoto Virtaus jatkunut yli 4 tuntia.

Ei kulutusta Anturi ei ole mitannut kulutusta 1 kk:n aikana. 
 Tarkista, että anturin siipipyörä ei ole jumissa.

Ei yhteyttä Keruuyksikkö ei ole saanut yhteyttä huoneistoyksikköön viikon aikana.

Hälytys poistuu keruuyksiköltä, kun vika on korjattu.

Sähkökatkoilmoitusten poistaminen 
Paina esc. Valitse ”sähkökatkot”. Paina OK. Paina nuoli alas ja esc yhtä aikaa. 
Vastaa kysymykseen OK.

Hälytystietojen ohjaus GSM-numeroon 
Hälytystietojen lisääminen ja käytöstä poistaminen 
• Oletuksena vain vuotohälytys ohjataan haluttuun GSM-numeroon. 
 Mikäli halutaan, että laite lähettää muitakin hälytyksiä, toimitaan seuraavasti: 
• Perustilassa valitse esc. Paina nuoli ylös. Valitse ”hälytysten esto”. 
 Tietoja selataan nuolinäppäimillä. Muuta asetus EI > KYL sen hälytyksen kohdalla, 
 mikä halutaan lähetettäväksi.

Mikäli mittarin lukema ei kasva vettä laskettaessa, 
1. Tarkista anturin virtaussuunta (nuoli anturin kyljessä). 
2. Tarkasta, että anturijohdon napaisuus +/- ovat oikein. 
3. Anturi jumissa: Irrota virtausanturi ja varmista puhaltamalla, että roottori pyörii. 
 Tarvittaessa irrota sisäputki ja puhdista se kuvan osoittamalla tavalla. 
 Puhdista samalla myös lianerotin.
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4. HUOLTO
Määräaikaishuolto 
Virtausanturien sisäputket on vaihdettava huoltovälinäytön mukaan 
(kun anturin läpi on virrannut 1 000 000 litraa vettä).

Verto-huolto 
Soittaessasi Verto-huoltoon ilmoita keruulaitteen sarjanumero. 
Jos mahdollista, soita huoltoon ollessasi kohteessa.

Huolto: 010 734 0800

5. TAKUU JA KIERRÄTYS
Takuu 
Verto myöntää järjestelmälle viiden vuoden takuun. Takuu edellyttää käyttöönotto-
tarkastuksen  tekemistä. Käyttöönottotarkastuksen aikana paikan päällä kohteessa 
tulee olla VERTO laitteiden asennuksesta vastannut LVIS urakoitsijan edustaja.

Kierrätys 
Käytetyt järjestelmän eri osat sisältävät elektroniikkajätettä. Yrityksemme on SELT 
ry:n jäsen ja asiakkaanamme voitte palauttaa elinkaaren loppuun tulleet Verto-lait-
teet veloituksetta sähkö- ja elektroniikkajätteen kierrätyspisteisiin. Lähimmän kierrä-
tyspisteen sijainnin voit tarkistaa osoitteesta: 
www.elker.fi/fi/SER-kierratys. 
Laitteita ei saa hävittää sekajätteen mukana.

6. TEKNISET TIEDOT
6.1. Huoneistoyksikkö

LVI-NRO: 44 669 25

Tyyppihyväksyntä, tyyppitarkastustodistuk-
sen tunnus on 0402-MID-38 54 02

Virtausantureiden (1–4 kpl) kytkentä on 
esitetty kannen sisäpuolella.

• Mitat: 210 x 130 x 33 mm (k x l x s)

• Suojausluokka: IP55

• Syöttöjännite: 230 V

• Ympäristön lämpötila: 5–55 °C

6.2. Huoneistonäyttö

LVI-NRO: 44 669 12

• Mitat: 85 x 85 x 30 mm (k x l x s)

• Suojausluokka: IP50

• Ympäristön lämpötila: 5–55 °C

Kaapelointi: 
Näyttölaite yhdistetään huoneistoyksikköön 
RJ-45-kaapelilla. Kaapelin uppoasennuk-
sessa käytetään JM 20 -asennusputkea.
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6.3. Keruuyksikkö

LVI-NRO: 44 669 11

Tyyppihyväksyntä, tyyppitarkastustodistuksen 
tunnus on 0402-MID-38 54 02

EVS-230 
Kapasiteetti: pystyy keräämään 300 huoneis-
toyksikön kulutustiedot. Lisäksi 6 kpl impuls-
si-sisääntuloja (esim. kiinteistön päävesimit-
tareille)

Mitat: 210 x 210 x 48 (k x l x s) mm

Suojausluokka: IP54

Syöttöjännite: 230 V, oma ryhmäjohto (10 A) 
Ympäristön lämpötila: 5–55°C

Hälytykset: 
• hälytystiedot näytössä 
• potentiaalivapaa hälytyskosketin 
• GSM-puhelimeen tekstiviestinä 
• Vertolive-palvelin

Vuoto: 
• yli 4 tuntia jatkunut vedenkulutus

Sähköiset häiriöt: 
• oikosulku anturin mittausvirtapiirissä 
• anturin mittausvirtapiiri poikki 
• syöttöjännitteen puuttuminen huoneisto-
yksiköltä

Ei kulutusta: 
• anturi ei ole mitannut kulutusta tietyllä 
aikavälillä

Lisäliitynnät: RS-232 -liityntä modeemille tai 
laajakaistaan

6.4. Virtausanturit

LVI-NRO: 44 670 10

Tyyppihyväksyntä, tyyppitarkastustodistuksen tunnus on 0402-MID-38 54 02

V-15M 
(lämmin ja kylmä käyttövesi) 
Nimelliskoko: DN 15 (R ½) 
Paineluokka: PN 10 
Lämpötila max: 70 °C 
Liikkeellelähtöherkkyys: 5 dm3 / h 
Virtaus Q1: 0,04 m3 / h 
Virtaus Q3: 1,6 m3 / h 
Virtaus Q4: 2,0 m3 / h 
Virtaus Q3/Q1 = R40

Anturi täyttää kansallisen ja MID tyyppihyväksynnän mittaustarkkuusvaatimukset.

Painehäviö

L

Ø

R
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MUISTIINPANOT
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Suomen johtava vedenkulutustiedon asian-
tuntija

LIITY 
SATOJEN- 
TUHANSIEN 
TYYTYVÄISTEN 
ASIAKKAIDEN JOUKKOON. 

Suomen  johtava vedenkulutustiedon asiantuntija

Vercon Oy 
Hopunkatu 11  •  38200 Sastamala 
p. 010 734 0700  •  verto@verto.fi  •  verto.fi

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää! 
p. 010 734 0700  •  verto@verto.fi  •  verto.fi

Great Place to Work 
-sertifiointi 
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