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Lue nämä asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti
ennen asennuksen aloittamista.
Verto-järjestelmän takuu (5 vuotta) edellyttää
käyttöönottotarkastuksen tekemistä.
VertoBlue AKO 20122021/3.01

Takuu 5 vuotta

ASENTAJALLE

Käytä
asennuksessa
vain anturin
mukana tulevia
3 mm vahvuisia
tiivisteitä.

Asenna anturit vain liittimistä kiristämällä.
Kiristysmomentti anturin liittimien kiristämiseen on 10–12 Nm.

Huomioi, että rungosta saa tarttua työkalulla vain x-merkitystä kohdasta
(28 mm avainväli).
Asennus- ja käyttöohje on luettavissa myös anturissa sijaitsevan QR-koodin kautta.
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1. VIRTAUSANTURIEN ASENNUSOHJE
Asennus- ja käyttöohje on kätevästi luettavissa myös anturissa
sijaitsevan QR-koodin kautta.
• Asenna virtausanturit siten, että ne ovat helposti huollettavissa.
• Asenna virtausanturit vaaka- tai pystyputkeen (virtaus ylhäältä alaspäin)
anturin rungon virtaussuuntanuoli huomioiden.
Virtausanturi on varustettu tehtaalla virtauksen laminaaritasaajalla. Jos virtauksen
laminaaritasaaja poistetaan, tulee asennuksessa huomioida 200 mm suoraosuus
ennen virtausanturia.

• Huoltoluukkujen on oltava riittävän suuret (min. 500 x 500 mm).
• Käytä asennuksessa vain anturin mukana tulevia 3 mm vahvuisia tiivisteitä.
• Asenna anturit vain liittimistä kiristämällä. Kiristysmomentti anturin liittimien
kiristämiseen on 15 Nm. Painetestin jälkeen tarkista jälkikiristyksen tarve.
Huomioi, että rungosta saa tarttua työkalulla vain x-merkitystä kohdasta
(28 mm avainväli).
• Sulkuventtiilin tulee olla kiinteänä osana välittömästi ennen virtausanturia.
• Lämminvesikiertoa ei saa asentaa sulkuventtiilin ja anturin rungon väliin.
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2. ASENNUSOHJEET
2.1. Keruuyksikön asennus
Asenna keruuyksikkö aina ennen huoneistoyksiköitä.
Keruuyksikkö kytketään laitteen mukana tulevalla virtalähteellä suojamaadoi
tettuun kiinteään pistorasiaan. Keruuyksikössä on ruuvikiinnitys. Sähköurakoitsija
varmistaa, että kaapelit soveltuvat asennuskohteeseen ja täyttävät palo- sekä
sähköasennusmääräykset.
Keruuyksikkö asennetaan esimerkiksi sähköpääkeskukseen tai muuhun
soveltuvaan paikkaan huomioiden radio- ja GSM-verkon kuuluvuus.
Jos keruuyksikkö etäluetaan laajakaistaliittymän kautta (TCP/IP), tarvitaan
RJ45-verkkokaapeleiden datarasia.
Keruuyksikkö on saatavissa NBIoT-radioverkko (EVG-S) tai TCP/IP Ethernet (EVG-E)
versiona.
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 rinnakkain tulee välttää.
Kytke asennuksen jälkeen keruuyksiköille jännite.
Vedenmittausta haittaavien epäpuhtauksien välttämiseksi rakennuksen
syöttövesijohtoon suositellaan asennettavaksi ko. putkikokoa oleva vedensuodatin.
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2.2. Huoneistoyksikön asennus
Huoneistoyksikkö on asennettava ehdottomasti siihen huoneistoon,
jonka numero huoneistoyksikön koteloon on kirjoitettu.
Huoneistoyksikköä ei saa asentaa liitäntäjohdot ylöspäin, kaikki muut
asennussuunnat on sallittu.
Huoneistoyksiköt asennetaan huoneiston virtausantureiden läheisyyteen sähkö- ja
paloturvallisuusmääräyksiä noudattaen ja siten, että huoneistoyksiköiden luokse
päästään tarvittaessa helposti huoltamaan laitteita. Huoneistoyksiköt voidaan kuitenkin asentaa esim. huoltoluukun taakse (500 x 500 mm).
Virtausantureissa on yhden metrin pituinen liitäntäjohto huoneistoyksikköä varten.
Tarvittaessa sen tilalla voi olla Verton 10 metrin anturikaapeli WRU0010. Huoneiston
virtausanturit (1–4 kpl) liitetään yhteen huoneistoyksikköön. Mikäli Verton toimittamien anturikaapelien pituudet tai yhteen huoneistoyksikköön liitettävien anturien
määrä (4 kpl) eivät riitä, tarvitaan useampi huoneistoyksikkö. Jos asunnossa on 1-4
huoneistoyksikköä (EVH), voidaan niihin parittaa yksi yhteinen huoneistonäyttö (EVN).

Asenna verkkovirtaan kytkettävässä EVH-R230 huoneistoyksikössä
anturikaapelit ensin kuten paristokäyttöisessä versiossa, sen jälkeen
ulkoisen virtalähteen johdot kuvan mukaisesti.
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2.3. Virtausantureiden kytkentä huoneistoyksikköön
Anturit on kytkettävä kuvan mukaisesti, kotelossa olevan tarran tietojen perusteella
(lämmin / kylmä vesi).

Antenni

Lisäosan liitin
DC-teholähteen liitin
Akkupaketti

1.

2.

3.

4.

Kansikytkin

Virtausanturin kaapelit

Akkupaketin toimittaa Verto. Laitteistoa ei saa varustaa muunlaisella akkupaketilla.
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2.4. Huoneistonäytön asennus ja käyttöönotto
VertoBlue-järjestelmän huoneistonäytöltä asukas voi havainnoida erikseen
lämpimän ja kylmän käyttöveden kulutusta omassa asunnossaan. Huoneistonäyttö
voidaan sijoittaa kuivaan tilaan laitteiston mukana toimitettavalla seinätelineellä.
Huoneistonäyttö on magneetilla kiinni seinätelineessä. Näyttö suositellaan
asennettavaksi eteiseen 180 cm korkeuteen.
Huoneistonäytössä on lisäpalveluna huoneiston lämpötilan ja kosteuden mittaus,
mikä kannattaa huomioida asennuspaikan suunnittelussa.
Huoneistoyksikön kytkemisen jälkeen näyttölaite ja huoneistoyksikkö tarvittaessa
paritetaan erillisen ohjeen mukaan, katso kohta 2.5.
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2.5. Huoneistonäytön yhdistäminen huoneistoyksikön kanssa
Huoneistonäyttö ja huoneistoyksikkö on valmiiksi paritettu tehtaalla asiakaskohteen
huoneistolistauksen mukaan. Jos kohteessa tulee muutoksia laitteiden asennuksen
yhteydessä, parituksen voi tehdä seuraavasti:
1. Liitä huoneistonäyttö huoneistoyksikköön. Varmista, että huoneistonäyttö on
tukevasti paikallaan. Paritus vie muutaman sekunnin. Katso kohta 2.
2. Odota, että näyttö saa yhteyden huoneistoyksikköön. Kun yhteys on muodostettu,
näytöllä näkyy teksti ”Paritettu….” ja laite siirtyy käyttöönottotilaan.
3. Kun näyttö on yhdistynyt huoneistoyksikköön, sekä huoneistonäyttö että
huoneistoyksikkö ovat valmiita otettavaksi käyttöön. Huoneistonäyttö on nyt
irrotettavissa huoneistoyksiköstä ja liikuteltavissa vapaasi huoneistossa.
4. Laite odottaa käyttöönottotarkastusta. Katso kohta 4. Asennusten jälkeen s. 13.
Huomioitavaa:
• Jos huoneistonäyttö on radiokantaman ulkopuolella, se ei saa tietoja huoneistoyksiköltä (ei verkkoa). Siirrä huoneistonäyttö tarvittaessa lähemmäs huoneistoyksikköä.
• Huoneistonäyttö ottaa yhteyden siihen huoneistoyksikköön, johon se on
paritettu viimeksi.

Tilaa järjestelmän käyttöönottotarkastus Vertolta hyvissä ajoin ennen kohteen
luovutusta sähköpostilla verto@verto.fi. Liitä viestiin tarvittavat tiedot kohteesta.
Takuu (5 vuotta) edellyttää hyväksyttyä käyttöönottotarkastusta.
Katso myös kohta 4. Asennusten jälkeen s. 13.
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2.6. Huoneistonäytön näkymät
Käyttöönottonäkymä
Huoneistonäytöllä on konfiguraatiotilassa kolme näkymää.
1. Odottaa käyttöönottoa.
2. Huoneiston osoite toimintokuvakkeet.
3. Neljän anturin mittauslukemat.
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Asukkaan näkymä
Näytön yläreunassa olevien palkkien määrä kertoo näkymän numeron.
Näkymä 1: Kokonaiskulutus
• Huoneiston kokonaisvedenkulutus eroteltuna lämpimään ja
kylmään veteen kuutiometreinä (m3).
Näkymä 2: Viikkokulutus
• Huoneiston vedenkulutus viimeisen seitsemän päivän ajalta
• Kuluvan päivän kulutus näkyy oikeanpuoleisimpana palkkina
• Kuluvan päivän vedenkulutus näytetään myös numeerisena arvona
Näkymät 3 ja 4: Trip
• Trip-näkymien avulla on mahdollista seurata vedenkulutusta
haluttuna ajanjaksona.
• Trip käynnistetään ja pysäytetään painamalla näytön pyöreää painiketta
Näkymä 5: Kellonaika, huoneiston lämpötila ja kosteusprosentti
Näkymä 6: Lisätietoja
• Näkymässä on linkki lisätietoihin
• Näkymästä päästään asetuksiin painamalla pyöreää painiketta
Asetukset
• Kieli: valitse haluamasi kieli pyöreällä painikkeella.
Vahvista valinta painamalla nuolinäppäintä.
• Näytön herätys tapahtuu ympyrä- tai nuolipainikkeesta.
• Vahvista valinta painamalla nuolinäppäintä.
• VertoMobile-koodi: asukas kopioi koodin VertoMobile-mobiilisovellukseen.
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3. ASENNUSTEN JÄLKEEN
3.1. Käyttöönottotarkastus
Takuu (5 vuotta) edellyttää hyväksyttyä käyttöönottotarkastusta.
Laitevalmistaja vastaa järjestelmän käyttöönottotarkastuksesta.
Asennuksen valmistuessa putkiurakoitsija sopii hyvissä ajoin (vähintään kaksi viikkoa
aikaisemmin) laitevalmistajan kanssa käyttöönottotarkastuksesta.
Puh. 010 734 0700 tai verto@verto.fi.

3.2. Verto-huolto
Jos havaitset järjestelmässä huollon tarvetta, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.
Huolto: 010 734 0700

3.3. Takuu
Verto myöntää järjestelmälle viiden vuoden takuun. Takuu edellyttää käyttöönottotarkastuksen tekemistä. Käyttöönottotarkastuksen aikana paikan päällä kohteessa
tulee olla Verto-laitteiden asennuksesta vastannut putkiurakoitsijan edustaja.

3.4. Kierrätys
Käytetyt järjestelmän eri osat sisältävät elektroniikkajätettä. Yrityksemme on
SELT ry:n jäsen ja asiakkaanamme voitte palauttaa elinkaaren loppuun tulleet
Verto-laitteet veloituksetta sähkö- ja elektroniikkajätteen kierrätyspisteisiin.
Lähimmän kierrätyspisteen sijainnin voit tarkistaa osoitteesta:
www.elker.fi/fi/SER-kierratys
Laitteita ei saa hävittää sekajätteen mukana.
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4. TEKNISET TIEDOT
4.1. Huoneistoyksikkö
LVI-NRO 4466914 / EVH-RB
LVI-NRO 4466915 / EVH-R230
Virtausantureiden (1–4 kpl) kytkentä on esitetty kotelossa olevassa tarrassa.
• Mitat: 163 x 129 x 35 mm (k x l x s)
• Suojausluokka: IP54
• Ympäristön käyttölämpötila: +5°C…55°C
• LoRa-radio 433.3MHz. Lähetysteho max 10 dBm ERP. Duty cycle <10 %.
ETSI 300 220 mukainen.
• FSK-radio 433.7...434.MHz 10 dBm ETSI 300 220
• EVH-RB: Akkukäyttöinen. Akun nimellisjännite 3.6V. Verto Li-Th-akkupaketti.
Akun saa vaihtaa valtuutettu Verto-huoltoliike.
• EVH-R230: Verkkovirtaan kytkettävä. 230V, ~50Hz.
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4.2. Huoneistonäyttö
LVI-NRO 4466918
• Mitat: 67 x 130 x 35 mm (k x l x s)
• Suojausluokka: IP20
• Paristot: 2 kpl LR6 AA-kokoinen alkaliparisto. Minimi toimintajännite 2.2V
Paristojen kesto on käytöstä riippuen 2–5 vuotta.
Asukas voi vaihtaa paristot tarpeen mukaan.
• Ympäristön lämpötila: +5°C…55°C
• Kosteusprosentti: 0 %…100 %
• FSK-radio 433.7...434.MHz 10 dBm ETSI 300 220
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4.3. Virtausanturi
LVI-NRO 4466913
Tyyppihyväksyntä: 0402-MID-C600001
Täyttää MID tyyppihyväksynnän 2014 / 32 / EU-vaatimukset.
V-15U 1 m ultraääni (lämmin ja kylmä käyttövesi)
• Nimelliskoko: DN 15 (R ½)
• Paineluokka: PN 10
• Lämpötila max: 70 °C
• Virtausalue R40
• Virtaama Q3: 1,6 m3/h
• Rungon materiaali on kestävää komposiittia (PPS)
Takaiskuventtiili: Kyllä (pressure relief -toiminto, 7 bar)
Virtausanturi on yhteensopiva V-15M-W914015 virtausanturin tilalle.
Kokonaispituus K

Ø

R
L

Mitat

L

Ø

V-15U

85

45 / 65

R
1/2”

K
196

Painehäviö
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4.4. Keruuyksikkö
LVI-NRO 4466916 / EVG-SA GATEWAY SIM CARD (GSM)
LVI-NRO 4466917 / EVG-EA GATEWAY ETHERNET
•
•
•
•
•
•

Mitat: 163 x 129 x 35 mm (k x l x s)
Suojausluokka: IP54
Ympäristön lämpötila: +5°C…55°C
4 kpl I/O impulssikanavia
Kapasiteetti: 300 huoneistoyksikön kulutustiedot
LoRa-radio 433.3MHz. Lähetysteho max 10 dBm ERP
Duty cycle <10 %. ETSI 300 220 mukainen.
• NB-IOT yhteys SIM kortilla tai TCP/IP Ethernet yhteydellä
• Syöttöjännite:
EVG-SA 230V, ~50Hz
EVG-EA 230V, ~50Hz
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MUISTIINPANOT
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LIITY
SATOJENSuomen johtava vedenkulutustiedon asianTUHANSIEN
tuntija
TYYTYVÄISTEN
ASIAKKAIDEN JOUKKOON.

Suomen johtava vedenkulutustiedon asiantuntija

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

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

Great Place to Work®
-sertifiointi

