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6594 RAKENTAJA Optimi
-sähkösuunnittelu

Suunnitteluperiaatteeni
Suunnitelmissa käytän suurilla sähkötukkuliikkeillä (SLO, Onninen, Rexel, Malmbergs) 
myynnissä olevia sähkötarvikkeita ja valaisimia, jolloin niiden takuu on aina STUL-takuuehtojen 
mukainen ja tarvikkeita on helppo sähköurakoitsijan hankkia omalta tukkuriltaan.
Tämä periaate rajaa pois joitakin markkinoilla olevia "älyjärjestelmiä", 
mutta se on lopulta asiakkaan etu. Lisätietoja löytyy nettisivuillamme kohdassa "Sudenkuoppia"

Valaistusratkaisuissa käytän ensisijaisesti LED-valoja ja suosin epäsuoraa valoa. 

Palovaroittimet suunnittelen aina heikkovirtasensoreilla ja keskitetyllä akku/varaajapaketilla.
Tämä ei tuo käytännössä lisäkustannuksia, mutta helpottaa huollettavuutta ja pitkällä aikavälillä 
tuo myös säästöjä. 

Konsulttipalveluna teen myös vakioratkaisuista poikkeavia suunnitelmia
toiveittesi mukaan. Pidätän kuitenkin oikeuden olla suunnittelematta täysin
järjenvastaisia ja asiakkaalle huonoja ratkaisuja.

Dokumenteissa käytän mahdollisimman paljon värejä selkeyttämään niiden tulkintaa.
   

Omakotitalon valaistus- ja sähkösuunnittelu
RAKENTAJA Optimi -sähkösuunnittelupaketti on yhdistelmä suunnittelupalveluista.
Suunnittelun hinta ei tässä tapauksessa ole kaikkein halvin, mutta tällä paketilla
pyritään sovittamaan rakennuttajan omat ideat parhaan mahdollisen
lopputuloksen saavuttamiseksi.

Perusratkaisu on "Tähti"

Automatiikka on "Kevyt kotiautomaatio"

Prosessin painotus on "Rakennuttaja"

Tutustu myös muihin palvelupaketteihin ja vertaile, mikä kokonaisuus on juuri teidän hankkeelle sopiva.
Jos mikään paketeista ei ole sopiva, niin ota yhteyttä. Etsitään yhdessä riittävä palvelukokonaisuus.

Tilaa suunnitelma edullisimmin verkkokaupasta tai soita tai tilaa se sähköpostiviestillä.

Valaistus- ja sähkösuunnittelijasi 
Lasse Honkala
puh 0400 344 205
lasse.honkala@selega.com  
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"Tähti"
Ratkaisumallina on selkeä tähtimäinen johdotus, jolla saavutetaan
helpoimmin ja edullisimmin kaikki toiminnalliset hyödyt, mitä 
nykyaikainen talo voi asukkaille tarjota.

Ratkaisu sopi kaikkiin pientalotyyppeihin talon koosta riippumatta. 
Tähtiratkaisu mahdollistaa tavallisen perustekniikan lisäksi minkä tahansa 
älyjärjestelmän hyödyntämisen. Myös väyläkomponentit voivat käyttää
tähtijohdotusta.

Ratkaisun etuina on myös halvempi johtotyyppi, muunneltavuus
tulevaisuuden tarpeisiin ja edulliset valonsäätimet, joita voi
helposti lisätä myöhemminkin. Haittapuolena vähän enemmän
johdonvetotyötä, kaapelimenekki metreinä on suurempi ja
sähkökeskus ottaa isomman tilan.

Ratkaisu tukee erityisesti epäsuoran LED-valaistuksen toteutusta, koska 
nauhavalojen vaatima tekniikka piilotetaan tähtipisteeseen sähkökeskuksiin.
  
  

"Kevyt kotiautomaatio"
Automatiikka huolehtii talon tärkeimmät perustoiminnot:
- piha- ja ulkovalojen ohjauksen hämäräkytkimellä, kellolla ja painikkeilla sekä liikekytkimillä
- käyttäjä voi ohjata talon turvalliseen "POISSA"-tilaan yhdellä painikkeella
- palovaroitin katkaisee hälyttäessään keskeiset sähkölaitteet ja pysäyttää ilmanvaihdon
- ajastettuja toimintoja, esim autonlämmitys tms
- liikeohjattuja valoja sisätiloissa esim wc ja varastotilat tms
- kaikkien tai lähes kaikkien valojen sammutus yhdellä painikkeella
- perusvalaistuksen tai kulkuvalaistuksen sytytys
- mahdollisuus laajentaa myös etäohjauksiin älypuhelimella
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"Rakennuttaja"
Jos rakennuttaja haluaa, että lähdetään sähkö- ja valaistusratkaisuissa liikkeelle
rakennuttajan itse laatimista vaatimuksista ja ideoista, niin silloin suunnittelun
prosessin painopiste on rakennuttajan puolella. Käytännössä tämä tarkoittaa
aloituspalaveria tai rakennuttjan laatimaa määrittelyä pohjakuvan tai luettelon 
muodossa.
  Näitä määrittelyjä sähkösuunnittelija pyrkii sitten noudattamaan mahdollisimman
tarkasti ja joutuu sitten myös harkitsemaan ratkaisuja kustannusten kannalta, 
ellei niistä ole erkiseen muuta sovittu.
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