Enordo on kiinteistönhallintajärjestelmä, joka
tekee asumisesta huolettomampaa,
edullisempaa ja mukavampaa.

Enordon avulla pystytään seuraamaan ja hallitsemaan etänä
muun muassa sisälämpötilaa, ulkovaloja, ilmastointia ja
vesiputkia. Järjestelmän avulla saat optimoitua lämpötilan ja
valaistuksen olosuhteisiin sopiviksi ja ilmoituksen, mikäli
seurattavissa asioissa tapahtuu jotain hälyttävää. Järjestelmä
ilmoittaa esimerkiksi veden kiertoon tai paineeseen liittyviä
muutoksia, jotka voivat kertoa vesivahingosta.
Enordo koostuu keskusyksiköstä ja kiinteistöön
asennettavista mittaus- ja ohjausyksiköistä, sekä
mobiilisovelluksesta. Järjestelmä pystytään asentamaan
helposti vanhempiinkin taloihin, taloyhtiöihin ja
yrityskiinteistöihin.

Enordo on joustava ja jokaiselle kiinteistölle sopiva
järjestelmä, sillä jokaiseen kohteeseen voidaan valita vain
kyseisessä kohteessa tarvittavat moduulit käyttöön.

Säästö
asumiskustannuksissa

Seurannan ja ilmoitusten
luoma turvallisuuden
tunne

Asuinmukavuuden
lisääminen

Kuinka
Enordo
toimii?
Enordo-kiinteistöhallintajärjestelmään liittyy
keskusyksikkö, joka toimii wifi- ja/tai
puhelinverkossa (2G, 3G ja 4G). Keskusyksikkö

voi lähettää ilmoituksia ja hälytyksiä, ja sitä
ohjataan ilmaisella mobiilisovelluksella,
tekstiviestillä, sähköpostilla tai soittamalla.
Mobiilisovelluksen avulla pystytään
seuraamaan kiinteistön tilatietoja sekä
seurantaan liittyvää tapahtumalokia.
Keskusyksikön lisäksi jokaiseen kohteeseen

valitaan haluttu määrä moduuleita, jotka
määrittävät, mitä kyseisessä kiinteistössä
seurataan ja ohjataan. Olemassa olevaan
Enordo-järjestelmään on helppo lisätä uusia
moduleita myös jälkikäteen.

Tietoa keskusyksiköstä
• Toimii wifi- ja/tai puhelinverkossa (2G, 3G, 4G)
• Ilmoitukset ja ohjaus mobiilisovelluksella,
tekstiviestillä, sähköpostilla tai soittamalla
• Mahdollisuus lisätä järjestelmän piiriin useampi
käyttäjä jokaista moduulia kohden
• Käyttäjien oikeuksia mahdollisuus rajoittaa
tarvittaessa (esim. viikonpäivien tai kellonaikojen
mukaan)
• Laitteen asetuksia on mahdollista muuttaa
jälkikäteen etänä (esim. käyttäjän yhteystietojen
muutos)

• Mahdollisuus asentaa automaatti-ilmoituksia (esim.
sähköt ok, sähkökatko, uuskäynnistys)
• Sisältää ohjelman, keskusyksikön, tarvittaessa
antennin, virtalähteen, kotelon holkkitiivisteineen
sekä käyttö- ja asennusohjeet (mukana myös
kytkentäohje, riippuen valituista toiminnoista)

Moduulit

Ulko-valojen
ohjaus
Ulkovalojen ohjausmoduuli
tuo säästöä ja asuinmukavuutta.
Moduulin avulla kiinteistön ulkovalot saadaan
automatisoitua auringonnousun ja -laskun
mukaan. Näin ollen valot eivät pala
tarpeettomasti valoisan aikaan, ja toisaalta ne
syttyvät automaattisesti päälle silloin, kun alkaa
hämärtää.
Ajastettu keskeytysmahdollisuus takaa sen,
etteivät valot pala kuitenkaan turhaan
esimerkiksi keskellä yötä .

• Automaattinen ohjaus auringonnousun ja –laskun
mukaan. Voi ohjata useaa valaistusryhmää.
(esim. numero- ja pylväsvaloja erikseen)
• Mahdollisuus keskeyttää ulkovalojen ohjaus valittuna
vuorokaudenaikana.
(esim. yöllä klo 01.00- 04.00 ajaksi)
• Jatkuva ohjausmahdollisuus mobiilisovelluksella
(esim. valojen testauksen tai lampun vaihtamisen
ajaksi)
• Moduuli sisältää ohjelman, välireleen, järjestelmän
piiriin liitettävät yhteystiedot asennettuina sekä
käyttö- ja asennusohjeet

Vesimittarin
pulssien
mittaus
Vesivahinko on yksi kiinteistönomistajan suurimmista peloista.
Vesimittarin pulssien mittaus auttaa
huomaamaan mahdolliset vesiputkien vuodot
jo aikaisessa vaiheessa, mikä edesauttaa sitä ,
että merkittäviä vaurioita ei ehdi syntymään.
Vesimittarin pulssien mittaus -moduuli
perustuu siihen, että anturilla mitataan
vesimittarista saatuja pulsseja ennalta
määritetyn ajan ja verrataan annettuun rajaarvoon.
Koska yöaikaan vettä kuluu pääsääntöisesti
vähemmän, on yöaika seurannan kannalta
merkittävä. Useana yönä tapahtuneet
normaalia suuremmat pulssimittaukset voivat
kertoa vesiputken tai vesikalusteen vuodosta.
Moduuliin asetetun raja-arvon avulla käyttäjät
saavat ilmoituksen, jos pulssien mittauksissa
tapahtuu jotain erikoista. Kiinteistön omistaja
voi siis olla turvallisin mielin, sillä
epänormaalista veden kulumisesta seuraa
ilmoitus.

• Pulssien mittaus ennalta määriteltynä aikana (esim.
04.00- 04.15.)
• Laskurin nollaus ennen automaattista laskentaa
• Edellisen yön lukema nähtävillä seuraavaan luentaan
saakka
• Käyttäjät pystyvät muuttamaan pulssien raja-arvoa
itse esim. mobiilisovelluksella
• Hälytys raja-arvon ylittyessä
• Mobiilisovelluksella voi milloin tahansa asettaa
mittauksen päälle (esim. vuodon etsinnän tai laitteen
testauksen ajaksi)

• Mahdollisuus yhdistää ohjaus- ja
ilmoitusjärjestelmän piiriin 3 eri puhelinnumeroa ja 2
sähköpostiosoitetta
• Moduuli sisältää ohjelman, lukijavalokennon
telineellä, järjestelmän piiriin liitettävät yhteystiedot
asennettuina sekä käyttö- ja asennusohjeet

Vesisulkuventtiili
Vesisulkuventtiili on hyvä sulkea
pitkien poissaolojen ajaksi.

• Vesiventtiilin hallinta mobiilisovelluksella tai aikaohjauksella. Paikasta riippuen.
• Venttiili ei avaudu, vaikka sähköt katkeaisivat
(mahdollisuus ohjata manuaalisesti auki/ kiinni
tarvittaessa)

Vesisulkuventtiili-moduulin avulla venttiiliä voi
hallita etänä, jolloin unohduksen sattuessa
venttiilin saa suljettua helposti ja nopeasti

• Sinkkikadonkestävä venttiili

Kuten muissakin moduuleissa, myös tähän
moduuliin voi lisätä useita käyttäjiä, jolloin
venttiiliä pystyy hallinnoimaan etänä useampi
henkilö.

• Mahdollisuus yhdistää ohjaus- ja
ilmoitusjärjestelmän piiriin 3 eri puhelinnumeroa ja 2
sähköpostiosoitetta

vaikka kesken kesälomareissun.

• Ei haitallisia paineiskuja avautuessa tai sulkeutuessa
• Ohjaus mahdollista yhdistää ”Lämpötilan pudotus” –
moduulin kanssa samaan ohjaukseen (KOTONA/POISSA)

• Moduuli sisältää ohjelman, vesiventtiilin
moottoritoimilaitteella (saatavana olevat vesiventtiilin
koot ¾, 1, 1¼, 2), järjestelmän piiriin liitettävät
yhteystiedot asennettuina sekä käyttö- ja
asennusohjeet

Lämpötilan
pudotus
Lämmitys on monesti yksi
suurimmista asumiseen liittyvistä
kustannuksista.
Jo muutaman asteen pienennys lämmityksessä
esimerkiksi pitempien poissaolojen ajaksi voi
tuoda merkittäviä säästöjä.
Lämpötilan pudotus –moduulilla saat ohjattua
keskitetysti kiinteistön lämpötilaa poissaolojen
mukaan! Järjestelmään ohjelmoidaan ”kotona”
ja ”poissa”-tilat, jonka jälkeen asetuksen
muuttaminen tilasta toiseen käy helposti ja
nopeasti esimerkiksi mobiilisovelluksen kautta.
Moduulin avulla lisäät myös kotiinpaluun
mukavuutta, kun lämmön saa asetettua
miellyttäväksi jo kotimatkan aikana!

• Lämmityksen ohjauksen pudotus n. 5 °C
poissaoloajaksi (KOTONA/ POISSA)
• Ohjaus mahdollista yhdistää ”vesisulkuventtiili” –
moduulin kanssa samaan ohjaukseen
• Mahdollisuus yhdistää ohjaus- ja
ilmoitusjärjestelmän piiriin 3 eri puhelinnumeroa ja 2
sähköpostiosoitetta
• Moduuli sisältää ohjelman, välireleen, järjestelmän
piiriin liitettävät yhteystiedot asennettuina , sekä
käyttö- ja asennusohjeet

Lämpötilan
mittaus
• Lämpötilan mittaus -40°C aina +100°C asti

Lämpötilan seuranta etänä tuo
turvaa ja varmuutta.
Lämpötilan mittaus –moduulin avulla tehtävä
lämpötilan etäseuranta on erityisen hyödyllinen
kiinteistöissä, joissa ei olla fyysisesti paikalla tai
joihin liittyy tarkka tavoitelämpötila.
Moduulissa pystytään asentamaan lämpötilalle
ylä- ja alaraja, joiden ylityksistä tai alituksista
tulee ilmoitus käyttäjille.

• Hälytysrajat määriteltävissä (ala- ja yläraja)
• Hälytyksen ylärajasta myös silloin, kun mittaus on
poikki tai rikki
• Hyödyllinen esim. jäätymisen ennalta estämiseen
sekä kylmiöiden ja loma-asuntojen lämpötilan
seurantaan
• Mahdollisuus yhdistää ohjaus- ja
ilmoitusjärjestelmän piiriin 3 eri puhelinnumeroa ja 2
sähköpostiosoitetta
• Moduuli sisältää ohjelman, NTC-anturin, järjestelmän
piiriin liitettävät yhteystiedot asennettuina sekä
käyttö- ja asennusohjeet

Paine-eromittaus
Paine-eromittaus-moduulin avulla
seurataan ilmastointikoneen
toimivuutta.
Liian suuret ilmastointikanavasta mitattavat
paine-erot viestivät tukkeutuneista
suodattimista tai muuten toimimattomasta
koneesta. Tämä puolestaan on ongelmallista
kiinteistön rakenteiden ja asumisterveyden
kannalta.

• Tuulettimien, puhaltimien ja suodattimien valvontaan
• Hälytys liian suuresta paine-erosta
• Liian suuren paine-eron raja määriteltävissä
• Mahdollisuus yhdistää ohjaus- ja
ilmoitusjärjestelmän piiriin 3 eri puhelinnumeroa ja 2
sähköpostiosoitetta
• Moduuli sisältää ohjelman, paine-erokytkimen,
järjestelmän piiriin liitettävät yhteystiedot
asennettuina sekä käyttö- ja asennusohjeet

Painemittaus
Tarkkaa painemittausta ympäri
vuorokauden.
Painemittaus-moduulin avulla pystytään
tekemään tarkkaa painemittausta
käyttövedestä ja lämmönjakolinjasta ympäri
vuorokauden. Moduulia voi hyödyntää myös
teollisuuden paineilman valvonnassa.

• Käyttövesi- ja lämmönjakolinjan paineen mittaus ja
valvonta
• Paineilman tarkkailu
• Hälytysrajat määriteltävissä (ylä- ja alaraja)
• Mahdollisuus yhdistää ohjaus- ja
ilmoitusjärjestelmän piiriin 3 eri puhelinnumeroa ja 2
sähköpostiosoitetta
• Moduuli sisältää ohjelman, painelähettimen,
järjestelmän piiriin liitettävät yhteystiedot
asennettuina sekä käyttö- ja asennusohjeet

Auton
lämmitys
Auton lämmitys –moduuli muuttaa
auton lämmityksen helpoksi ja
mukavaksi!

• Auton lämmityksen säätely ulkolämpötilan mukaan
(n. 0,5 h-2,0 h)
• Viestisovelluksella lähetetään haluttu lähtöaika,
jolloin lämmitys tapahtuu automaattisesti
ulkolämpötilasta riippuen lähtöaikaan mennessä
• Tarvittaessa ohjaus useisiin lämmityspistorasioihin

Moduulin avulla auton lämmitystä pystytään
hallinnoimaan mobiilisovelluksen kautta vaikka
omalta kotisohvalta. Käyttäjän itsensä ei
tarvitse ajatella, kuinka kauan autoa on hyvä
missäkin ulkolämpötilassa lämmittää.
Mobiilisovellukseen ilmoitetaan lähtöaika,
jonka perusteella järjestelmä asettaa auton
lämpiämään ulkolämpötilan kannalta sopivaksi
ajaksi. Lämmitys on mahdollista aloittaa myös
suoraan, ilman ulkolämpötilaan liittyvää
automaatiota.

• Ohjaus mahdollista myös ilman ulkolämpötilaautomatiikkaa
• Mahdollisuus yhdistää ohjaus- ja
ilmoitusjärjestelmän piiriin 3 eri puhelinnumeroa ja 2
sähköpostiosoitetta
• Moduuli sisältää ohjelman, ulos asennettavan
lämpötila-anturin, ohjausreleen, järjestelmän piiriin
liitettävät yhteystiedot asennettuina sekä käyttö- ja
asennusohjeet

Kodin
huoltomuistutin

• Mahdollisuus valita tarpeelliset muistutukset:
• Palohälyttimen patterinvaihto 1 krt/vuosi

Varmista, että vuosittaiset
huoltotoimet tulevat tehdyksi.

• Ilmastointikoneen suodattimen vaihto
2 krt/vuosi
• Nuohoojan tilaus 1 krt/vuosi
• Ilmalämpöpumpun huolto 4 krt/vuosi

Kodin huoltomuistutin –moduulin avulla
varmistat, että tarvittavat kiinteistön
huoltotoimenpiteet tulevat hoidettua ajallaan.
Järjestelmä muistuttaa käyttäjää tarvittavista
huoltotoimenpiteistä säännöllisesti, jolloin
oleelliset toimenpiteet eivät pääse
unohtumaan.

Moduuli sopii niin omakotitaloihin kuin
taloyhtiöihinkin, sekä yrityskiinteistöihin.

• Rännien puhdistus 2 krt/vuosi
• Vesimittarin luku 1 krt/vuosi
• Maalämpöpumpun huolto 1-2 krt/vuosi
Ilma- ja vesilämpöpumpun huolto 1-2
krt/vuosi
• Mahdollisuus yhdistää ilmoitusjärjestelmän piiriin
1 puhelinnumero ja 1 sähköpostiosoite käyttäjälle,
sekä 1 sähköpostiosoite huollon suorittavalle
yritykselle
•

• Moduuli sisältää ohjelman sekä järjestelmän piiriin
liitettävät yhteystiedot asennettuna

Ilmanvaihdon
ohjaus
• Ilmanvaihdon tehon aikaohjaus

Ilmanvaihdon tehostaminen aktiivisina
ajankohtina
Moduulin avulla kiinteistön ilmanvaihtoa
pystytään tehostamaan niinä ajankohtina,
jolloin se on tarvittavaa, esimerkiksi
ruuanlaiton- ja peseytymisen aikana.
Moduulin avulla saadaan säästöä, kun
ilmastointikone toimii pienemmällä teholla
silloin, kun tehostukselle ei ole tarvetta. Oikeina
aikoina tehostaminen lisää puolestaan
mukavuutta, kun ilma vaihtuu.

• Tehon säätely tarpeen mukaan (esim. aamulla 05.0008.00, iltapäivällä 16.00- 17.00 ja illalla 20.00- 22.00
ja muuna aikana pienemmällä teholla)
• Erityisesti liikekiinteistöt ja yritykset
(yöllä ja viikonloppuisin tehon pudotus, aikaohjauksella, kun ketään ei paikalla)
• Sisältää ohjelman ja asiakkaan antamat kellonajat
ohjaukselle, ohjausreleen, järjestelmän piiriin
lisättävät yhteystiedot asennettuina sekä käyttö- ja
asennusohjeet

Kosteuden
mittaus
• Kosteusmittaus 0…100% RH
• Ilmoitukset tai hälytykset ala- ja ylärajasta

Kosteuden valvonta ympäri
vuorokauden

• Ilmoittaa kun mittaus irti/ poikki.
• Ilmoitukset ja hälytykset esim. app viestisovelluksella,
tekstiviestillä tai sähköpostiin.
• Mittaustarkkuus 3%.

Näin voit seurata ja valvoa kosteutta erilaisista
kohteista etänä. Asettamalla hälytysrajat, saat
välittömästi hälytyksen sallitun alueen
ulkopuolelle menevästä kosteus mittauksesta.
Näin säästyt ikäviltä ja kalliilta yllätyksiltä.

• Moduuli sisältää kosteuden mittausanturin,
ohjelman, sekä järjestelmän piiriin liitettävät
yhteystiedot asennettuna. Käyttö- ja
asennusohjeet

Palovaroittimet

Langattomasti toisiinsa liitettävät
palovaroittimet
Helppo ja nopea asentaa. Hälytyksen siirto ennalta
määriteltyihin numeroihin
Saatavana lämpö- ja optinen varoitin.
Samassa ryhmässä olevat palovaroittimet
hälyttävät kaikki hälytyksen sattuessa.

• Lämpövaroitin (hälytys raja +54°C) ja optinen, joka reagoi
hieman nopeammin kuin ionisoivat palovaroittimet
näkyvään savuun, jota muodostuu kytevistä paloista.
۰ Yhteen liitettävissä aina 15 kpl palovaroittimia langattomasti.
• Ensisijaisella palohälytyksellä, joka laukaisi hälytyksen
on hälytysmuisti, joka ilmaistaan kaksinkertaisella
merkkivalon välähdyksellä ja lyhyellä äänimerkillä
8 sekunnin välein 12 tunnin ajan.
• Moduuli sisältää asiakkaan valitsemat
palovaroittimet, varoitusadapterin, ohjelman
sekä järjestelmän piiriin liitettävät
yhteystiedot asennettuna. Käyttö- ja
asennusohjeet

