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1 YLEISTÄ 

Labcom 220 tiedonsiirtoyksikkö on suunniteltu teollisuuden, kotita-
louksien ja ympäristöhuollon mittausten kaukovalvontaan. Tyypillisiä 
sovelluskohteita ovat mm. öljynerotinhälytykset, säiliöiden pinnanmit-
taukset sekä esim. pumppaamojen ja kiinteistöjen valvonta. 

 

 
 

Kuva 1. Labcom 220 liitynnät eri järjestelmiin 

Labcom 220 lähettää hälytykset ja mittaukset joko tekstiviesteinä suo-
raan käyttäjän matkapuhelimeen tai GPRS-yhteydellä LabkoNet® pal-
velimelle tallennettavaksi ja jaettavaksi muille asianosaisille. 

Laitteen käyttöasetuksia voi muuttaa käyttäjän omalla matkapuheli-
mella.  

Käyttäjä voi määrätä ajankohdat, jolloin mittaustulokset lähetetään ha-
luttuihin puhelinnumeroihin. Mittaustiedot voi myös kysyä tekstiviestil-
lä. 

Asetellun hälytysrajan ylitys tai alitus, tai kytkintulon tilanmuutos ai-
kaansaa välittömän hälytyksen. 

Tämä asennus- ja käyttöohje sisältää ohjeet laitteen asennukseen, 
käyttöönottoon ja käyttöön. 
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1.1 Labcom 220 ja matkapuhelin 

Alla olevassa kuvassa on esitetty käyttäjän ja Labcom 220 tiedonsiir-
tolaitteen väliset viestit. Viestit välitetään tekstiviesteinä, joiden tar-
kemmat tiedot on kuvattu myöhemmin tässä dokumentissa.  

Laitteelle voidaan tallentaa kahdenlaisia puhelinnumeroita:  

1. Loppukäyttäjäpuhelinnumeroihin lähetetään mittaus- ja hälytystie-
dot. Näistä numeroista voi myös kysyä hetkelliset mittaustiedot. 

2. Hallintapuhelinnumeroilla voi muuttaa laitteen asetuksia. Näihin 
numeroihin ei lähetetä mittaus- eikä hälytystietoja, mutta myös 
niistä voi tehdä mittauskyselyn. 

HUOM! Jos mittaus- ja hälytystiedot halutaan samaan puhelinnume-
roon mistä tehdään myös laitteen asetuksia, on kyseinen numero ase-
tettava sekä loppukäyttäjä- että hallintapuhelinnumeroksi. 

 

Kuva 2. Käyttäjän ja Labcom 220 väliset viestit 

1.2 Labcom 220 ja LabkoNet® 

Labcom 220 on liitettävissä Internet-pohjaiseen LabkoNet® valvonta-
järjestelmään. LabkoNet® järjestelmän etuja pelkkään matkapuhelin-
käyttöön verrattuna ovat mm. jatkuva yhteyden valvonta sekä mittaus- 
ja hälytystietojen säilytys ja visuaalinen esittäminen. 

Mittauspisteestä tuleva hälytys ja mittaustieto viedään tiedonsiirtoyksi-
kön kautta matkapuhelinverkon välityksellä LabkoNet® palvelimelle. 
Palvelin vastaanottaa tiedonsiirtolaitteen toimittamat tiedot ja tallentaa 
ne tietokantaan, josta ne ovat luettavissa jälkeenpäin esim. raportoin-
tia varten.  

Samalla palvelin tutkii laitteen lähettämän jokaisen mittauskanavan 
tiedon, muuntaa sen haluttuun muotoon ja tutkii hälytysrajojen ylityk-
set ja alitukset. Hälytysehtojen täyttyessä palvelin ohjaa hälytykset 
ennalta määrättyihin sähköpostiosoitteisiin sähköpostina ja puhelin-
numeroihin tekstiviestinä 

Mittaustieto on luettavissa Internetissä osoitteessa www.labkonet.com 
loppukäyttäjän omilla tunnuksilla sekä numeerisesti että graafisesti ta-
vallisella Internet-selaimella. 
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2 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 

2.1 Laitekotelon asennus 

Labcom 220 laitekotelo on seinäasennettava. 

1. Avaa kotelon kansi. 

 

2. Kiinnitä kotelo seinään 

 

 
- Kiinnitä ylempi ruuvi seinään, aseta kotelo roikkumaan ylem-

mästä ruuvista ja kiinnitä alempi ruuvi. 

3. Tee tarvittavat kytkennät kappaleen 2.2. mukaisesti. 

4. Aseta SIM kortti laitteeseen kappaleen 2.2 mukaisesti. 

5. Sulje kotelon kansi. 
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2.2 Sähköiset liitännät 

Labcom 220 laitteen sähköiset liitännät ja muut tärkeät osat on esitetty 
alla olevassa kuvassa. 

 

 

Käyttöjännitteen kytkeminen 

Laitteen käyttöjännite on 230 V 50/60 Hz. Maksimi liitäntäteho on 4 
VA. 

Jännite tuodaan riviliittimelle, johon on merkitty L ja N (ks. kuva edel-
lä). Syöttö tulisi ottaa mieluiten omana ryhmänään jakokeskukselta. 
Laitteessa on verkkosulake 125 mAT [5 x 20 mm, lasiputki].  

HUOM! Syöttöjännitejohtimiin, laitteen läheisyyteen, on asennettava 
erotuskytkin (250 VAC / 1 A), joka erottaa molemmat johtimet (L1, N) 
helpottamaan huolto- ja käyttötoimenpiteitä. Kytkin on merkittävä lait-
teen erotuskytkimeksi. Erotuskytkimeksi kelpaa tavallinen pistotulppa. 
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Antureiden kytkeminen 

Labcom 220 laitteessa on kaksi mA:n analogiatuloa.  

Passiiviselle 2-lankalähettimelle (pas. 2W) tai 3-lankalähettimelle (3W) 
saadaan laitteesta n. 24 VDC syöttöjännite (+Us). 

Analogiatuloon voidaan vaihtoehtoisesti kytkeä aktiivinen kaksilankai-
nen virtalähetin, joka saa syöttöjännitteensä muusta järjestelmästä. 

 

Kytkintulojen kytkeminen 

Labcom 220 laitteessa on kaksi 

jonka virta on rajattu n. 200 mA:iin. Jännitelähde ja 
sen virtarajaus on yhteinen kaikille digitaali- ja analogiatuloille. 
 

 

Kaapeloinnista 

Riittävän häiriösuojaustason ylläpitämiseksi on suositeltavaa käyttää 
suojattua instrumentointikaapelointia ja analogiatuloissa kaksivaippa 
kaapelointia. 

Laite tulisi asentaa mahdollisimman etäälle releohjauksia sisältävistä 
yksiköistä ja muusta kaapeloinnista. Tulokaapelien vientiä 20 cm lä-
hemmäksi muita kaapelointeja tulee välttää. Syöttö- ja relekaapelointi 
on pidettävä erillään mittaus- ja viestikaapeloinnista. 

Maadoituksissa suositellaan noudatettavaksi ns. yhden pisteen peri-
aatetta. 

SIM -kortin asentaminen 

Labcom 220 toimii kaikkien yleisimpien 2G/3G matkapuhelinoperaat-
toreiden liittymillä. 

1. Aseta Labcom 220 tiedonsiirtolaitteeseen hankkimasi SIM -kortti 
omaan matkapuhelimeesi ja varmista, että tekstiviestien lähetys ja 
vastaanotto toimii. 

2. Poista SIM -kortilta PIN -koodin kysely omalla matkapuhelimellasi. 

3. Avaa Labcom 220 SIM -
oikealle ja nostamalla pidikkeen kansi ylös. Aseta SIM -kortti pai-
koilleen metalliset kontaktit alaspäin ja lukitse SIM kortti 

kantta vasemmalle. 
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2.3 Käyttöönotto 

Labcom 220 käyttöönotto tapahtuu täysin tekstiviestien avulla esimer-
kiksi seuraavassa järjestyksessä: 

1. Aseta loppukäyttäjäpuhelinnumerot (TEL) 

Hälytykset ja ajastetut mittausviestit lähetetään loppukäyttäjä nu-
meroihin. Näistä numeroista voi myös kysellä laitteen tilan M-
kyselyllä. 

2. Aseta hallintapuhelinnumerot (OPTEL) 

Tämän asetuksen jälkeen asetuksia voi tehdä vain puhelinnume-
roista, jotka ovat tällä listalla. Jos hallintanumeroita ei ole asetettu 
niin asetuksia voi muuttaa mistä puhelinnumerosta tahansa. 

3. Aseta laitteen nimi (NAME) 

Laitteen nimi esiintyy jokaisen laitteen lähettämän viestin alussa. 

4. Aseta mittausten ja kytkintulojen parametrin (AI ja DI komennot) 

5. Aseta yhteiset hälytystekstit (ALTXT) sekä mittauskohtaiset häly-
tystekstit (AIALTXT)  

 

Lisäksi voi olla hyödyllistä tehdä seuraavat asetukset 

6. Aseta ajastettujen mittausviestien lähetysaika (TXD) 

7. Aseta kellonaika (CLOCK) 

 

Tarkemmat kuvaukset yllämainituista asetuksista, sekä muut laitteen 
asetukset, on kuvattu seuraavassa luvussa. 

Labkotec huolehtii laitteen GPRS-yhteysasetuksista kun laite liitetään 
Labkonet-järjestelmään. 

 



Labcom 220                                      D04222BS-3 
Asennus- ja käyttöohje 

 
Copyright © 2019 Labkotec Oy  10/29 

3 KÄYTTÖ 

Labcom 220 lähettää hälytykset ja mittaukset joko tekstiviesteinä suo-
raan käyttäjän matkapuhelimeen tai GPRS-yhteydellä LabkoNet® pal-
velimelle tallennettavaksi ja jaettavaksi muille asianosaisille. 

Laitteen käyttöasetuksia voi muuttaa käyttäjän omalla matkapuheli-
mella.  

Käyttäjä voi määrätä ajankohdat, jolloin mittaustulokset lähetetään ha-
luttuihin puhelinnumeroihin. Mittaustiedot voi myös kysyä tekstiviestil-
lä. 

Asetellun hälytysrajan ylitys tai alitus, tai kytkintulon tilanmuutos ai-
kaansaa välittömän hälytyksen. 

3.1 Käyttöpaneeli 

 

Merkkivalo / 
painike 

Tila Merkitys 

Vihreä (a) Palaa Laite on kunnossa. 

Punainen (c) Palaa Hälytys mittauksen ala- tai ylärajal-
ta tai kytkintulossa. 

Vilkkuu Vika joko anturien kytkennässä tai 
mittausarvo on yli tai ali normaalin 
mittausalueen. 

LED tai 
painike (b) 

- Ei toimintaa. 
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4 KOMENNOT JA LAITTEEN VASTAUKSET 

4.1 Puhelinnumerot 

4.1.1 Loppukäyttäjä- ja hallintapuhelinnumerot 

Loppukäyttäjä- ja hallintapuhelinnumerot -asetusviesti sisältää seu-
raavat kentät välilyönnillä eroteltuina. 

Kenttä Kuvaus 

TEL = Loppukäyttäjäpuhelinnumerot viestitunniste 

OPTEL = Hallintapuhelinnumerot viestitunniste 

Puhelinnumero kansainvälisessä muodossa 

Yhdessä viestissä voi lähettää kaikki laitteen hyväksymät puhelinnumerot 
(olettaen että ne mahtuvat yhteen tekstiviestiin = 160 merkkiä).  

Loppukäyttäjäpuhelinnumeroita voi asettaa kymmenen (10) kpl 

Hallintapuhelinnumeroita voi asettaa viisi (5) kpl 

Laite tallettaa numerot järjestyksessä ensimmäisiin vapaisiin muistipaik-
koihin. Jos viestissä on enemmän kuin kymmenen numeroa tai jos muis-
tipaikat ovat jo täynnä, niin ylimääräiset numerot eivät talletu. 

Esimerkkiviestillä 

laitteeseen kolme loppukäyttäjäpuhelinnumeroa. Laitteen vas-
taus tähän viestiin (muistissa jo yksi aiemmin aseteltu loppukäyttäjä-
puhelinnumero) on: 

vastaus on siis muotoa 

on niin monta muistipaikka/numero paria kuin numeroita on 
muistissa. 

Laitteelle asetetut loppukäyttäjäpuhelinnumerot voi kysyä komennolla 

asetetut hallintapuhelinnumerot voi kysyä komennolla 

Poista loppukäyttäjä- ja hallintapuhelinnumerot 

Poista loppukäyttäjä- ja hallintapuhelinnumero -viesteillä voidaan pois-
taa käytöstä laitteeseen aseteltu puhelinnumero. Viesti sisältää seu-
raavat kentät välilyönnillä eroteltuina. 

Kenttä Kuvaus 

DELTEL = Loppukäyttäjäpuhelinnumerot viestitunniste 

DELOPTEL = Hallintapuhelinnumerot viestitunniste 

Laitteeseen tallennetun puhelinnumeron muistipaikka. Muistipaikat 
saa selville TEL ja OPTEL-kyselyillä. Jos annetaan useampi muisti-
paikan numero, niin silloin numerot on annettava välilyönnillä erotel-
tuina. 

 
 



Labcom 220                                      D04222BS-3 
Asennus- ja käyttöohje 

 
Copyright © 2019 Labkotec Oy  12/29 

Esimerkkiviestillä 

laitteen muistipaikoissa 1 ja 2 olevat loppukäyttäjä-
puhelinnumerot. Muistissa aikaisemmin ollut kolmas loppukäyttäjä-
puhelinnumero jää vanhalle paikalleen. 

Laitteen vastaus edelliseen viestiin kertoo jäljellä olevat numerot. 

Perusasetukset käyttöönoton yhteydessä 

4.2.1 Laitteen tai kohteen nimi 

Laitteen nimi -viestillä asetetaan laitteen nimi, joka näkyy tämän jäl-
keen kaikkien viestin alussa. Viesti sisältää seuraavat kentät välilyön-
nillä eroteltuina. 

Kenttä Kuvaus 

Laitteen nimi tunniste. 

Laitteen tai kohteen nimi. Enimmillään 20 merkkiä. 

 
Esimerkkiviestiin 

laitteelta kuittaus 

vastaus on siis muotoa  

Laitteen nimi -asetus voi sisältää myös välilyöntejä esim.  

nimen voi kysyä komennolla  

Mittausviestin lähetysväli ja lähetysajankohdat 

Mittausviestin lähetysväli ja lähetysajankohdat -viestillä asetetaan lait-
teen lähettämien mittausviestien lähetysväli ja lähetysajankohta. Viesti 
sisältää seuraavat kentät välilyönnillä eroteltuina. 

Kenttä Kuvaus 

Mittausviestin lähetysväli ja lähetysajankohdat tunniste. 

Mittausviestien lähetysväli vuorokausissa. 

Mittausviestin lähetysajat muodossa hh:mm, missä 

hh = tunnit 

mm = minuutit 

Laitteelle voi asetella enimmillään kuusi (6) kpl lähetysaikoja vuo-
rokaudessa. Nämä on erotettava asetusviestissä toisistaan väli-
lyönnillä. 

 
Esimerkkiviestillä 

laite lähettämään mittausviestinsä joka päivä kello 8:15 ja 
16:15. 
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Laitteen vastaus tähän viestiin: 

vastaus on siis muotoa  

voi kysyä laitteelta komennolla  

poistaminen tapahtuu asettamalla kellonajaksi 25:00. 

4.2.3 Kellonaika 

Aseta kellonaika-viestillä asetetaan laitteen kellonaika. Viesti sisältää 
seuraavat kentät välilyönnillä eroteltuina. 

Kenttä Kuvaus 

Aseta kellonaika -viestin tunnisteteksti. 

Päivämäärä annetaan muodossa dd.mm.yyyy, missä 

dd = päivämäärä 

mm = kuukausi 

yyyy = vuosi 

Kellonaika annetaan muodossa hh:mm, missä 

hh = tunnit 

mm = minuutit 

Esimerkkiviestillä 

laitteen kello aikaan 16.11.2009 8:00:00 

Laite vastaa kellonajan asetukseen viestillä 

kellonajan voi kysyä lähettämällä laitteelle komennon 

Laitteen kellonaika on asetettava uudelleen aina jos laite on 
ollut ilman käyttöjännitettä riittävän kauan. 

4.2.4 Kentänvoimakkuuden kysyminen 

2G/3G modeemin kentänvoimakkuuden voi kysyä komennolla 

vastaus on muotoa 

 

voi vaihdella välillä 0 - 31. Jos lukema on alle 11, 
ei yhteys ole välttämättä riittävä viestien lähetykselle. Kentänvoimak-
kuus 99 merkitsee, että yhteyttä tukiasemaan ei ole. 
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4.3 Mittausten asetukset 

4.3.1 Aseta mittaus 

Aseta mittaus -viestillä asetetaan laitteen analogiatuloihin liitettyjen 
mittausten nimet, skaalaukset, yksiköt ja hälytysrajat ja hälytysviiveet. 
Viesti sisältää seuraavat kentät välilyönnillä eroteltuina. 

 

Kenttä Kuvaus 

Aseta mittaus-viestin tunnisteteksti. Tunniste kuvaa laitteen fyysistä 
mittaustuloa. 

Mahdolliset arvot ovat AI1 ja AI2 

Mittaukselle asetettava vapaamuotoinen teksti. Mittauksen nimeä käy-
tetään mittaus ja hälytysviesteissä mittauksen tunnisteena. Kts. esim. 
Mittausviesti. 

Laitteen antama mittausarvo kun anturin virta-arvo on 4 mA. (skaa-
laus) 

Laitteen antama mittausarvo kun anturin virta-arvo on 20 mA. (skaa-
laus) 

Mittauksen yksikkö (skaalauksen jälkeen). 

Alarajahälytyksen arvo (yllä tehdyn skaalauksen mukaan). Kts. myös 
alarajahälytystekstin asetus kohdasta 4.5.2. 

Ylärajahälytyksen arvo (yllä tehdyn skaalauksen mukaan). Kts. myös 
ylärajahälytystekstin asetus kohdasta 4.5.2. 

Mittauksen hälytysviive sekunneissa. Mittauksen tulee olla koko vii-
veen ajan hälytysrajan ala- tai yläpuolella, jotta hälytys kytkeytyisi. 
Suurin mahdollinen viive on 34464 sekuntia (~9h30min). 

 
Esimerkkiviestillä 

analogiatuloon 1 kytketty mittaus seuraavasti: 

- Mittauksen nimi on Kaivonpinta 

- Anturin arvoa 4 mA vastaa arvo 20 (cm) 

- Anturin arvoa 20 mA vastaa arvo 100 (cm) 

- Mittauksen yksikkö on cm 

- Alarajahälytys lähtee kun kaivon pinta on alle 30 (cm) 

- Ylärajahälytys lähtee kun kaivon pinta on yli 80 (cm) 

- Hälytysviive on 60 s 

4.3.2 Mittauksen nollapisteen asettelu 

Mittauksen nollapisteen voi asettaa haluttuun kohtaan komennolla 

jossa <n> on kyseisen mittauskanavan numero. 

Tämä kannattaa asettaa jos esim. anturi ei näytä tarkalleen nollaa sil-
loin kun sen pitäisi. Komento asettaa kyseisellä hetkellä mitattua virta-
viestiä vastaavaksi pinnankorkeudeksi 0. 

Laite antaa vastauksena eron (off-set) asetellun nollapisteen ja AI<n> 
komennolla asetetun mittauksen minimiarvon välillä, kyseisessä yksi-
kössä.  



Labcom 220                                      D04222BS-3 
Asennus- ja käyttöohje 

 
Copyright © 2019 Labkotec Oy  15/29 

4.3.3 Pinnankorkeuden asetus 

Tällä komennolla on mahdollista asettaa Labcom 220 laitteen pinnan-
korkeusmittauksen lukema haluttuun arvoon. Tämän asetuksen joh-
dosta pinnankorkeuden mittaus skaalautuu lineaarisesti koko mittaus-
alueella asetetun nollapisteen ja tällä komennolla asetetun pinnankor-
keuden suhteen. 

Anturi asetetaan esimerkiksi ensin tiettyyn syvyyteen mitattavassa 
nesteessä ja sen jälkeen annetaan komento 

jossa <n> on kyseisen mittauskanavan numero. 

Pinnankorkeuden asetus tulee antaa samassa yksikössä mikä on 
aiemmin asetettu AI<n> komennolla. 

4.3.4 Säiliötietojen asetus (pinta/tilavuus -muunnos) 

Säiliön pinnankorkeusmittaus voidaan muuttaa tilavuustiedoksi tällä 
komennolla.  

Kun säiliötiedot on asetettu, välittyy mittaustieto käyttäjälle asetellussa 
tilavuusyksikössä. Alkuperäisen pinnankorkeustiedon, jonka asetukset 
tehtiin AI<n> komennolla, saa laitteelta komennolla LEVEL. 

Viesti sisältää allakuvatut kentät välilyönnillä eroteltuina. 

Kenttä Kuvaus 

AI1CONV = Säiliön tiedot mittaukselle 1. 

AI2CONV Säiliön tiedot mittaukselle 2. 

Säiliön tyyppi 0 3 

0 Pinta/tilavuus ei käytössä. 

1 Makaava lieriösäiliö 

2 Makaava lieriösäiliö, pyöreät päädyt 

Säiliön korkeus samassa yksikössä kuin AI<n> komennossa. 

Säiliön korkeutta vastaava kokonaistilavuus. 

Tilavuuden yksikkö. 

Alarajahälytystä vastaava tilavuus. 

Ylärajahälytystä vastaava tilavuus. 

Hälytysviive sekunneissa. 

 
Esimerkiksi viesti 

säiliötyypin 2 mukaisen muunnoksen analogiamittaukselle 1 
seuraavin parametrein: 

Säiliön korkeus: 1700 (mm) 

Säiliön tilavuus: 10000 

Tilavuuden yksikkö:     litraa 

Alarajahälytys: 500 (litraa) 
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Ylärajahälytys: 9000 (litraa) 

Viive: 60 (sekuntia) 

Laitteen vastaus tähän viestiin on muotoa 

voi kysyä komennolla 

voi ottaa pois käytöstä komennolla 

komento ei hävitä aiempia säiliötietoja. Komennolla 

aktivoida aiemman muunnoksen makaavan lieriösäiliön asetusar-
voilla. 

4.3.5 Täytön havainnointi 

Labcom 220 sisältää automaattisen täytön havainnointitoiminnon, 
edellyttäen kuitenkin tiettyjä asioita itse mittaukselta. 

Täytöksi pystytään havaitsemaan tilanne, jossa säiliössä olevan ai-
neen tilavuus kasvaa vähintään 2,5 % säiliön enintään 5 minuutin ai-
kana. 

Laite raportoi täytön tiedot 15 minuuttia täytön loppumisen jälkeen. 
Jos täyttö keskeytyy mutta jatkuu uudelleen 15 minuutin sisällä, ilmoi-
tetaan koko täyttö yhdessä raportissa. 

Täytön havainnoinnin aktivointikomento on kuvattu alla. Edellä kuvatut 
säiliötiedot tulee olla asetettu ennen tämän toiminnon käyttöönottoa. 

Kenttä Kuvaus 

Komennon tunniste 

Mittauksen 1 täytön havainnoinnin tila: 0=ei päällä ja 1=päällä. 

Mittauksen 2 täytön havainnoinnin tila: 0=ei päällä ja 1=päällä. 

 
Komento 

täytön havainnoinnin pois mittaukselle 1 ja päälle mittaukselle 
2. 

Kun laite havaitsee täytön alkavan, lähettää se seuraavan viestin. 

täyttö on päättynyt, lähettää laite seuraavanlaisen raportin  

Pinnankorkeuden kysely 

Jos Labcom 220 on asetettu muuntamaan pinnankorkeustieto tilavuu-
deksi, ilmoittaa laite mittaukset aina tilavuusyksiköissä. Tässä tilan-
teessa pinnankorkeustiedon saa kuitenkin kysyttyä komennolla 
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Laite vastaa seuraavassa muodossa 

4.3.7 Mittausarvon suodatus 

Hetkellinen mittausarvo ei anna järkevää kuvaa mittauksesta tilanteis-
sa, joissa on odotettavissa nopeita pinnanvaihteluita. Analogia-
mittauksen tulosta on tällöin hyvä suodattaa. Edellä mainittu mittausti-
lanne tulee vastaan mm. järven pinnan mittauksessa, missä mittaustu-
los vaihtelee useita senttejä muutaman sekunnin aikana aaltojen seu-
rauksena. 

Kenttä Kuvaus 

Mittausarvon suodatus -viestin tunnisteteksti, missä <n> = 1 tai 2. 
Tunniste kuvaa laitteen fyysistä mittaustuloa. 

Mahdolliset arvot ovat AI1MODE ja AI2MODE 

Suodatuksen moodi. 

0 = Analogiakanavassa on päällä ns. digitaalinen RC eli 
mittaustulokseen vaikutetaan suodatuskertoimella <par>, joka tasoit-
taa peräkkäisten muutosten välistä eroa. 

Suodatuskerroin. Kts. alla. 

Jos mode on 0, niin <par> on suodatuskerroin välillä 0.01 1.0. Suurin 
suodatuksen arvo on 0.01. Suodatusta ei tapahdu kun <par> on 1.0. 

 

Suodatus on asetettavissa erikseen jokaiselle analogiatulolle. 

Analogiatulon suodatus asetetaan komennolla 

komennolla 

vaikutetaan suodatuskertoimella 0.8, joka tasoittaa 
peräkkäisten muutosten välistä eroa. 

Kunkin analogiatulon suodatuksen moodin ja arvon voi kysyä laitteelta 
komennolla 

<n> on kyseisen tulon numero. 

Laitteen vastaus on muotoa  

Jos kanavalle ei ole tehty AI<n>MODE asetusta, niin oletus-
asetus on mode 0 (digitaalinen RC -suodatin) kertoimella 0.8. 
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4.3.8 Analogiatulon hystereesiasetus 

Käyttäjä voi halutessaan asettaa hystereesin analogiatulolle. Hyste-
reesiraja on sama sekä alarajalla, että ylärajalla. Ylärajalla hälytys 
poistuu, kun tulon arvo on laskenut vähintään hystereesin verran häly-
tysrajan alle. Alarajalla toiminta on luonnollisesti päinvastainen. Hyste-
reesirajan asettaminen tapahtuu viestillä 

<n> on analogiatulon numero.  

Esimerkkiviesti 

mittayksikkö on kyseiselle rajalle asetettu yksikkö. 

4.3.9 Desimaalien määrän asetus 

Desimaalilukujen desimaalien määrä mittaus- ja hälytysviesteissä on 
muutettavissa komennolla 

analogiatulon 1 desimaalien määrän asettaminen kol-
meen tapahtuu viestillä 

kuittaa asetuksen viestillä 

Kytkintulojen asetus 

4.4.1 Aseta kytkintulo 

Aseta kytkintulo -viestillä asetetaan laitteen kytkintulojen tiedot. Viesti 
sisältää seuraavat kentät välilyönnillä eroteltuina. 

Kenttä Kuvaus 

Aseta kytkintulo -viestin tunnisteteksti. Tunniste kuvaa laitteen fyy-
sistä kytkintuloa. 

Mahdolliset arvot ovat DI1 ja DI2. 

Kytkintulolle asetettava vapaamuotoinen teksti. Kytkintulon nimeä 
käytetään mittaus ja hälytysviesteissä kytkintulon tunnisteena. Kts. 
esim. Mittausviesti. 

Kytkintulon auki -tilaa vastaava teksti. 

Kytkintulon kiinni vastaava teksti. 

Kytkintulon toimisuunta 

0 = hälytys auki -tilasta 

1 = hälytys kiinni 

Hälytysviive sekunneissa. Suurin mahdollinen viive on 34464 sekun-
tia (~9h30min). 

HUOM! Kun digitaalitulon hälytysviiveeksi asetetaan 600 sekuntia tai 
enemmän ja hälytys aktivoituu, sen poistumisessa ei käytetä samaa 
odotusviivettä kuin aktivoimisessa. Hälytys poistuu 2 sekuntia sen 
jälkeen, kun tulo on palautunut ei-aktiiviseen tilaan. Tämä mahdollis-
taa esim. pumppujen käyntiaikavalvonnan. 
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Esimerkkiviestillä 

laitteen kytkintulo 1 seuraavasti: 

- Laite lähettää hälytysviestin 20 sekunnin kuluttua siitä kun 
ovikytkin kytkintulossa 1 aukeaa. Hälytysviestin muoto on 

Kun hälytys poistuu, on viestin muoto 

Pulssilaskennan asetus 

Laitteen kytkintuloihin voidaan asettaa pulssilaskenta. Laskennan 
käynnistämiseksi on asetettava seuraavat parametrit: 

 

Kenttä Kuvaus 

Pulssilaskentaviestin -viestin tunniste (PC1 tai PC2). 

Pulssilaskurin nimi laitteen vastausviestissä. 

Mittayksikkö, esim. kpl. 

Laskuri voidaan asettaa kasvamaan esimerkiksi vain joka 5.:llä tai 
7.:llä pulssilla. Jakajaksi asetetaan haluttu kokonaisluku väliltä 1-
65534 

Aika, jonka kytkintulon tulee olla aktiivinen, ennen kuin pulssi rekis-
teröidään laskuriin. Ajan yksikkönä on ms ja viive voidaan asettaa 
välille 1-254 ms. 

 

Esimerkkiviesti pulssilaskennan asettamiseksi: 

vastaa tähän asetusviestiin: 

mittausviestin esimerkki: 

voidaan tyhjentää viestillä 

pulssilaskurien samanaikainen tyhjennys tapahtuu viestillä 
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4.4.3 Kytkintulojen päälläoloaikalaskurien asetus 

Kytkintuloihin on asetettavissa laskuri päälläolo-ajan laskemiseksi. 
Laskuri  
Viesti on muotoa 

Kenttä Kuvaus 

Päälläoloaikalaskurin tunniste, jossa <n> on kytkintulon numero. 

Laskurin nimi mittausviestissä. 

Mittayksikkö vastausviestissä 

jakaja jolla luku jaetaan vastausviestiin 

Edellä kuvatun mallin mukainen esimerkkiviesti, jossa kytkintulon 2 

nimeksi 

huomioitava, että yksikkö on vain tekstikenttä, eikä sen avulla voi-
da siis tehdä yksikkömuunnosta. Jakaja on tätä tarkoitusta varten. 

Haluttu laskuri saadaan pois käytöstä viestillä 

laskurit saadaan kerralla pois käytöstä viestillä 

Hälytykset 

4.5.1 Hälytystekstit 

Hälytystekstit -viestillä asetetaan hälytystekstit, jotka laite lähettää 
viestin alussa hälytyksen ja hälytyksen poistumisen yhteydessä. Mo-
lempiin tapauksiin on siis oma teksti. Viesti sisältää seuraavat kentät 
välilyönnillä eroteltuina. 

Kenttä Kuvaus 

Hälytystekstit -viestin tunniste 

Hälytyksen aktivoituessa lähetettävä teksti. Tämän tekstin jälkeen 
piste. 

Hälytyksen poistuessa lähetettävä teksti. 

 
Hälytysteksti (joko <alarm on> tai <alarm off>) lisätään hälytyksen yh-
teydessä viestiin laitteen nimen ja hälytyksen syyn väliin. Katso tar-
kemmat tiedot kohdasta Hälytysviesti. 

Esimerkki asetusviestiasetuksesta: 

vastaus tähän viestiin on muotoa 

hälytysviesti olisi siis 

Mittauksen ala- ja ylärajahälytystekstit 

Mittauksen ala- ja ylärajahälytystekstit -viestillä asetetaan hälytys- ja 
hälytys poistunut -viesteissä lähetettävä teksti, joka ilmoittaa hälytyk-
sen syyn. Kun mittaus alittaa alarajahälytyksen raja-arvon, niin laite 
lähettää hälytystekstissä vastaavan alarajahälytystekstin. Viesti sisäl-
tää seuraavat kentät välilyönnillä eroteltuina. 
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Kenttä Kuvaus 

Mittauksen ala- ja ylärajahälytystekstit -viestin tunniste. Mittauksen 1 
asetusviesti alkaa komennolla AI1ALTXT ja mittauksen viesti ko-
mennolla AI2ALTXT. 

Alarajahälytyksen aktivoituessa tai poistuessa lähetettävä teksti. 
Tämän tekstin jälkeen piste. Oletusarvoisesti tämän kentän arvo on 
Low Limit. 

Ylärajahälytyksen aktivoituessa tai poistuessa lähetettävä teksti. 
Oletusarvoisesti tämän kentän arvo on High Limit. 

 
Mittauksen ala- ja ylärajahälytystekstit lisätään hälytyksen yhteydessä 
hälytyksen aiheuttaneen mittaustulon nimen perään. Katso tarkemmat 
tiedot kohdasta Hälytysviesti. 

Esimerkkiasetus: 

vastaus tähän viestiin on muotoa  

hälytysviesti olisi siis esim. 

Hälytysten vastaanottajat 

Hälytysten vastaanottajat -viestillä voi asettaa kullekin käyttäjälle lähe-
tettävät viestit. Oletuksena kaikilla käyttäjille lähetetään kaikki viestit. 
Viesti sisältää seuraavat kentät välilyönnillä eroteltuina. 

Kenttä Kuvaus 

Hälytysten vastaanottajat tunniste. 

Laitteeseen tallennetun puhelinnumeron muistipaikka (muistipaikat 
saadaan TEL-kyselyllä). 

Lähetettävät viestit seuraavasti koodattuna 

1 = vain hälytykset ja mittaukset 

2 = vain poistuvat hälytykset ja mittaukset 

3 = hälytykset, poistuvat hälytykset ja mittaukset 

4 = pelkät mittaukset, ei hälytyksiä/hälytyksen poistumisia 

8 = ei hälytyksiä eikä mittauksia 

Esimerkkiviestillä 

laitteen muistipaikassa 2 olevan loppukäyttäjä-
puhelinnumeron vastaanottamiksi viesteiksi hälytykset ja mittaukset. 

Laitteen vastaus tähän esimerkkiviestiin (vastauksessa muistipaikassa 
2 oleva puhelinnumero): 

vastaus on siis muotoa  

loppukäyttäjänumeroiden hälytysten vastaanottotiedot voi 
kysyä komennolla 
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4.6 Muut asetukset 

4.6.1 Ota kanava käyttöön 

Ota kanava käyttöön -viestillä otetaan mittauskanavia käyttöön. Huo-
maa, että Aseta mittaus tai Aseta kytkintulo -viesteillä asetetut mit-
tauskanavat tulevat automaattisesti käyttöön. 

Viestissä voi olla viestitunniste mukaan lukien seuraavat kentät väli-
lyönnillä eroteltuina. 

Kenttä Kuvaus 

Ota kanava käyttöön viestitunniste. 

Käyttöönotettavan analogiakanavan numero. Yhdessä viestissä voi olla 
määritettynä kaikki analogiakanavat. 

Mahdolliset arvot: AI1 ja AI2. 

Käyttöönotettavan kytkintulon numero. Yhdessä viestissä voi olla määri-
tettynä kaikki kytkintulot.  Mahdolliset arvot: DI1 ja DI2. 

Laite vastaa asetusviestiin ja kyselyyn (pelkkä USE) lähettämällä uu-
det asetukset asetusviestin mukaisesti ja lisäämällä viestin alkuun lai-
tenimen. 

Oheisella esimerkkiviestillä otetaan käyttöön laitteen mittauskanavat 1 
ja 2 sekä kytkintulot 1 ja 2. 

Poista kanava käytöstä 

Poista kanava käytöstä -viestillä poistetaan jo määriteltyjä ja aseteltuja 
mittauskanavia käytöstä. Viestissä voi olla viestitunniste mukaan lu-
kien seuraavat kentät välilyönnillä eroteltuina. 

Kenttä Kuvaus 

Poista kanava käyttöön viestitunniste. 

Poistettavan analogiakanavan numero. Yhdessä viestissä voi olla määri-
tettynä kaikki analogiakanavat. 

Mahdolliset arvot: AI1 ja AI2. 

Poistettavan kytkintulon numero. Yhdessä viestissä voi olla määritettynä 
kaikki kytkintulot. 

Mahdolliset arvot: DI1 ja DI2. 

Laite vastaa asetusviestiin lähettämällä käytössä olevien kanavien 
tunnisteet ja lisäämällä viestin alkuun laitenimen. 

Oheisella esimerkkiviestillä poistetaan käytöstä laitteen mittauskanava 
2 sekä kytkintulo 1. 

palauttaa vastauksena komennon jälkeen käytössä olevat kana-
vat esim. 

vastaa myös pelkään DEL komentoon ilmoittamalla käytössä 
olevat kanavat. 
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4.6.3 Ohjelmaversio 

Laitteen ohjelmaversion voi kysyä komennolla 

vastaus tähän viestiin on muotoa  

 

Tekstikenttien tyhjentäminen 

Viesteillä asetetut tekstikentät voidaan tyhjentää asettamalla niihin ?-
merkki. Esimerkiksi laitenimen tyhjentäminen tapahtuu viestillä 
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5 LAITTEEN LÄHETTÄMÄT VIESTIT LOPPUKÄYTTÄJÄLLE 

Tässä kappaleessa kuvataan Labcom 220 tiedonsiirtolaitteen perus-
ohjelmaversion mukaiset viestit. Jos asiakaskohtaisesti on määritelty 
joitain muita viestimuotoja, on ne kuvattu erillisissä dokumenteissa. 

5.1 Mittauskysely 

Laitteelta voi kysyä mittausten arvot ja kytkintulojen tilat viestillä 

lähettää vastausviestissään kaikkien käytössä olevien kanavien 
arvot. 

5.2 Mittausviesti 

Mittausviesti lähetetään loppukäyttäjäpuhelinnumeroihin joko ajastet-
tuna Mittausviestin lähetysväli -asetuksen mukaisesti tai vastauksena 
Mittauskysely -tekstiviestiin. 

Mittausviesti sisältää seuraavat kentät välilyönnillä eroteltuina. Ainoas-
taan laitteelle käyttöön otettujen kanavien tiedot esitetään. Jokaisen 
mittauksen ja kytkintulon tietojen (paitsi viimeisen) jälkeen on erotti-
mena pilkku. 

Kenttä Kuvaus 

Jos laitteelle on aseteltu nimi, niin se kirjoitetaan viestin alkuun. 

Mittauskanavan nimi, mittaustulos ja yksikkö kullekin mittaukselle. 
Eri mittauskanavien tietojen erottimena on pilkku. 

<AIn txt> Mittaukselle n asetettu nimi/teksti. 

<arvo> Mittauksen n mittaustulos 

<yksikkö> Mittauksen n yksikkö 

Kytkintulon nimi ja tila kullekin tulolle. Eri kytkintulojen tietojen erot-
timena on pilkku. 

<DIn txt> Kytkintulolle asetettu nimi/teksti. 

<tila> Kytkintulon tila 

Jos kytkintulon pulssilaskuri on aktivoitu, sen arvo näkyy tässä ken-
tässä. Eri laskureiden tietojen erottimena on pilkku. 

<pulssilas-
kurin nimi> 

Laskurin nimi. 

<pulssien 
lkm> 

Pulssien lukumäärä jaettuna jakajalla. 

<yksikkö> Mittayksikkö. 

Jos kytkintulon päälläoloaikalaskuri on aktivoitu, sen arvo näkyy 
tässä kentässä. Eri laskureiden tietojen erottimena on pilkku. 

<laskurin 
nimi> 

Laskurin nimi. 

<aika> Kytkintulon päälläoloaika. 

<yksikkö> Mittayksikkö. 
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Esimerkkiviestillä 

kertoo, että Labcom220 -nimisellä laitteella on mitattu seuraavaa: 

- Kaivonpinta (esim. Ai1) on lukemassa 20 cm 

- Punnitus (esim. Ai2) on lukemassa 10 kg 

- Ovikytkin (esim. Di1) on tilassa kiinni 

- Ovisummeri (esim. Di2) on tilassa hiljaa 

Huom! Jos laitenimeä, mittauksen nimeä ja/tai yksikköä ei ole määri-
telty, ei niiden paikalle tulostu mittausviestissä mitään. 

5.2.1 Pilkkujen asetus mittausviestissä 

Laitteen lähettämistä loppukäyttäjäviesteistä (lähinnä mittausviesti) 
voidaan haluttaessa poistaa pilkut. Kyseiset asetukset tapahtuvat seu-
raavilla viesteillä. 

Ei pilkkuja 

käytössä (normaali asetus) 

Hälytysviesti 

Hälytysviesti lähetetään loppukäyttäjäpuhelinnumeroihin, mutta ei hal-
lintapuhelinnumeroihin. 

Hälytysviesti sisältää seuraavat välilyönnillä eroteltuina. 

Kenttä Kuvaus 

Jos laitteelle on NAME komennolla aseteltu nimi, niin se esiintyy vies-
tin alussa. 

ALTXT komennolla aseteltu hälytysteksti. Esim. HÄLYTYS. 

Hälytyksen aiheuttaneen mittauksen tai kytkintulon nimi. 

Hälytyksen syy (alaraja- tai ylärajahälytys) tai kytkintulon tilateksti 

Jos hälytyksen on aiheuttanut mittaus, niin hälytysviestiin tulostuu 
mittauksen arvo ja yksikkö. Kytkintuloista lähteviin hälytysviesteihin ei 
tätä kenttää tulostu. 

 

Esimerkkiviestillä 1 

kertoo seuraavaa: 

- Kaivonpinta mittauksessa on menty alle alarajan.  

- Mittauksen tulos on 10 cm 

Esimerkkiviestillä 2 (laitteen nimeksi on asetettu Labcom220) 

kertoo, että hälytyksen on aiheuttanut Ovikytkimen aukeaminen.  
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Huom! Jos laitenimeä, hälytystekstiä, hälytys tai kytkintulon nimeä 
ja/tai yksikköä ei ole määritelty, ei niiden paikalle tulostu hälytys mi-
tään. On siis mahdollista, että laite lähettää mittauksesta hälytysvies-
tin, jossa on ainoastaan mittausarvo, tai että kytkintulosta lähtee häly-
tys, jossa ei lue mitään. 

5.4 Hälytys poistunut -viesti 

Hälytys poistunut -viesti lähetetään loppukäyttäjäpuhelinnumeroihin 
mutta ei hallintapuhelinnumeroihin. 

Hälytys poistunut -viesti sisältää seuraavat välilyönnillä eroteltuina. 

Kenttä Kuvaus 

Jos laitteelle on NAME komennolla aseteltu nimi, niin se kirjoite-
taan viestin alkuun. 

ALTXT komennolla aseteltu Hälytys poistunut -teksti. Esim. 
HÄLYTYS POISTUNUT. 

Hälytyksen aiheuttaneen mittauksen tai kytkintulon nimi. 

Hälytyksen syy (alaraja- tai ylärajahälytys) tai kytkintulon tilateksti 

Jos hälytyksen on aiheuttanut mittaus, niin Hälytys poistunut -
viestiin tulostuu mittauksen arvo ja yksikkö. Kytkintuloista lähteviin 
hälytysviesteihin ei tätä kenttää tulostu. 

 
Esimerkkiviestillä 

kertoo seuraavaa: 

- Kaivonpinta mittauksen alarajahälytys on poistunut.  

- Mittauksen tulos on nyt 30 cm 

Esimerkkiviestillä 2 (laitteen nimeksi on asetettu Hälytinlaite) 

kertoo, että ovikytkin on nyt kiinni eli aukeamisesta aiheutunut 
hälytys on poistunut. 
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6 KORJAUS- JA HUOLTOTOIMENPITEET 

Noudatettaessa riittävää varovaisuutta ja laitteen ollessa erotettu säh-
köverkosta voidaan verkkosulake (merkitty 125 mAT) vaihtaa toiseen 
IEC 127 mukaiseen 5x20 mm / 125 mAT lasiputkisulakkeeseen. 

6.1 Laitekoodi (PIN) 

Jos laitteen hallintanumero on jostain syystä unohtunut tai syötetty 
epähuomiossa väärin, on laitekohtaisella 4-numeroisella laitekoodilla 
(PIN) mahdollista vaihtaa hallintanumero uuteen. 

Laitekoodin tehdasasetus on 1234. 

6.1.1 Laitekoodin vaihtaminen 

viestillä 

PIN koodin tehdasasetus 1234 numeroksi 1111. 

6.1.2 Hallintanumeron uudelleenasettaminen 

Laitteen hallintanumeron voi vaihtaa lähettämällä ensin viesti 

kyseinen numero saa oikeuden muokata laitteen tietoja.  

Esimerkiksi viesti 

siis muokkausoikeudet numerolle +358401234567. 

Tämän jälkeen hallintanumeron asettaminen tapahtuu normaalisti 
OPTEL luvussa 4 kuvatulla tavalla asettamalla oma puhelin-
numero laitteen hallintanumeroksi. 

6.2 Muut ongelmatilanteet 

Muita laitteeseen liittyviä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä saa tehdä 
vain elektroniikkalaitteisiin koulutettu henkilö Labkotec Oy:n valtuutuk-
sella. 

Ongelmatilanteissa ota yhteys Labkotec Oy:n huoltoon. 
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LIITTEET 

Liite 1 Tekniset tiedot 

Labcom 220 

Mitat 100 x 188 x 65 mm (l x k x s) 

Kotelointi IP 30, materiaali ABS muovi 

Käyttölämpötila -

Syöttöjännite 230 VAC, 50/60 Hz 

Sulake 125 mAT, IEC 127 5x20 mm 

Tehonkulutus max. 4 VA 

Analogiatulot 2 kpl, 10 bit. 4-20 mA aktiivinen tai passiivinen, 24 VDC, 
max 25 mA per tulo. 

Digitaalitulot 2 kpl, 24 VDC 

Relelähdöt - 

Tiedonsiirto GSM tekstiviesti (SMS) ja GPRS 

Sisäänrakennettu 2G/3G modeemi 900/1800/2100 MHz 

Mittaus- ja tiedonsiirtovälit Vapaasti käyttäjän aseteltavissa 

Sähköturvallisuus EN 61010-1, Class II     , CAT II/III 

EMC EN 61000-6-3 (päästöt) 

EN 61000-6-2 (sieto) 

RED EN 301 511  

EN 301 908-1  

EN 301 908-2  

 

 

 

Labcom 220 mittakuva (mm)



 

  


