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yksinkertaisesti viisas...

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"

Jos valitset kevyen kotiautomaation, niin siihen tarvittavat laitteet voin tarjota 
asennusvalmiina pakettina. Tuotteet olen valinnut isojen valmistajien valikoimista.

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.
   

Palvelun yleiskuvaus
Suunnittelun voit tilata sähköpostilla vapaamuotoisesti 
tai puhelimitse. Lähetän tilauksesta vahvistuksen 
sähköpostiisi ja voimme aloittaa yhteistyön.
Verkkokaupasta voit ostaa suunnitelman kaikkein 
edullisimmin etukäteen maksaen tai normaalihinnalla,
jonka laskutan jälkikäteen.

Ennen tilaamista sinun kannattaa olla yhteydessä. 
Mielelläni autan valitsemaan sopivan palvelun.
- puhelimitse (0400 344 205 / Lasse) 
- sähköpostilla (lasse.honkala@selega.com)

Nettisivuiltamme voit ladata lähtötietolomakkeen 
ja sen voit täyttää omalla tietokoneellasi.

Sinun tulee lähettää meille tulevan talon 
rakennuspiirustukset (pdf- ja dwg-tiedostoina)
ja palauttaa lähtötietolomake täytettynä. 

Minä kyselen tarvittaessa lisää  tietoja ja 
sen jälkeen laadin suunnitelmaluonnoksen.

Tämän jälkeen tarkennamme luonnosta yhdessä. 
Voit kysellä epäselviä kohtia ja esittää muutoksia.

Mitä enemmän haluat vaikuttaa suunnitelman 
sisältöön, sitä enemmän se vaatii sinulta asiaan 
perehtymistä. Minun tehtävä on auttaa sinua
valitsemaan järkeviä ratkaisuja lukemattomasta 
määrästä vaihtoehtoja.

Suunnitelman valmistuttua toimitan sen tiedostoina 
sähköpostiisi. 
Jos haluat sen myös paperitulosteina, niin sekin järjestyy.
   

Suunnittelutoimisto

Kojeistovalmistus

Omakotitalojen valaistus- ja sähkösuunnittelupalvelut
Teen suunnitelmia uusiin omakotitaloihin kartassa rajatulle alueelle. 

Meillä on vakiohinnasto, joten suunnittelutarjousta ei välttämättä
tarvitse pyytää ja odottaa. Voit laskea hinnan itse tämän esitteen sisäsivulla.

Soita minulle ja kerro tarkemmin rakennushankkeestasi. 
Autan valitsemaan sopivimman palvelun.
Puh 0400 344 205 / Lasse Honkala

Selega Tuote Oy www.selega.com 0400 344 205

Selega Tuote Oy toimittaa myös kotiautomaatiolaitteita ja tarvikkeita ympäri Suomea. 
Tutustu verkkokauppaamme.

Info@selega.com

HUOM! suunnittelupalveluni on tarkoitettu erityisesti niille, jotka rakentavat jo toista omakotitaloa. 
Ensikertaa rakentavilla ei ole riittävästi kokemusta niistä ongelmista, joihin olen keksinyt ratkaisuja.

Jos kuitenkin ensikertalaisena haluat palvelujani, on sinun syytä tutustua perinpohjaisesti 
kotisivullani kohtaan "Suodenkuoppia" ja kuunnella etusivulle tallennetut radio-ohjelmat.
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Pakettihinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Räätälöi itsellesi sopiva suunnittelupaketti (b-kohdat edustavat optimaalista valintaa ja niitä suosittelen)

c) "Väylä"

1) Valitse sähköistyksen perusratkaisu:

b) "Tähti"

a) "Puu"

2) Valitse automatiikan varustetaso:

a) Ei automatiikkaa

b) Kevyt kotiautomaatio

c) Älytalo

3) Valitse suunnitteluprosessin painotus:

a) Rakennuttaja

b) Sähkösuunnittelija

c) Suunnittelijatiimi

"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.
  
  

"Puu"
Ratkaisumalli perustuu jo vuosikymmeniä käytettyyn haaroitettuun
johdotukseen, jota myös sanotaan "tavalliseksi" sähköistysperiaatteeksi.

Perinteinen sähköistys soveltuu parhaiten pieniin ja keskikokoisiin taloihin,
joissa valaistuksen ratkaisut ovat myös perinteisiä. Näin toteutus sujuu 
hyvin myös vanhemman sukupolven sähköasentajilta.

Suunnittelu tehdään tässä ratkaisussa erityisellä huolellisuudella, koska
muutosten tekeminen jälkeenpäin on vaikeaa.

Älytalotekniikkaa on periaatteessa mahdollista toteuttaa myös tässä
perusratkaisussa langattomilla tai sähköverkkoa hyödyntävillä äly-
komponenteilla, mutta täydellistä älytaloa ei näin kannata tehdä.

Langattomilla tekniikoilla pyritään tulevaisuudessa tekemään paljon
erilaisia asioita, mutta uutta taloa rakennettaessa johtojen asentaminen
on kuitenkin suhteellisen edullista ja toimintavarmuus on parempi.
   

"Väylä"
Ratkaisumalli perustuu hajautetun älytekniikan mahdollistamaan johdotukseen.

Väylään liitettävissä komponenteissa on oltava sisäänrakennettuna älykkäitä yksiköitä,
jotka vaihtavat digitaalisia viestejä keskenään. Esimerkiksi jokaisessa valokytkimessä
on pieni tietokone, joka nostaa huomattavasti sähköistyksen kokonaiskustannuksia.

Ratkaisu sopii parhaiten erittäin suuriin taloihin ja eniten sitä käytetäänkin suurissa
julkisissa rakennuksissa. Pientaloissa ei ole mahdollista saavuttaa kustannussäästöä, 
vaikka johdotus on yksinkertaisempi. Kytkettäviä kaapeleita tulee yhtä paljon kuin 
tähtiverkossa. Etuja saavutetaan silloin, kun talossa on paljon pitkiä käytäviä ja 
etäisyyksiä, kuten toimistorakennukset.

Tässäkin ratkaisussa sähkökeskus on vakiokeskusta isompi ja vaatii siten
enemmän tilaa.

Väylätekniikka voi antaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja hyötyjä erityisesti
tekniikkaan perehtyneille ja näillä perusteilla sitä voi soveltaa myös pientalossa.
Valintaan liittyvät riskit ja isommat kustannukset tulee kuitenkin huomioida.
Jos valitset "Väylän", niin valitse silloin seuraavassa kohdassa "Älytalo".
   

"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 (vain tähtijohdotus)
- perusvalaistuksen tai kulkuvalaistuksen sytytys (vain tähtijohdotus)
- mahdollisuus laajentaa myös etäohjauksiin älypuhelimella
   

"Älytalo"
Automatiikka on täysin ohjelmistoihin perustuvaa ja mahdollistaa siten monipuolisesti edellä 
esitettyjen toimintojen muunneltavuuden. Ohjelmointiin tarvitaan ohjelmistolisenssi ja 
sertifioitu järjestelmäintegraattori.

Toimintojen hallintaan tyypilllisesti käytetään kosketusnäyttö ja sen avulla voidaan myös 
esittää erilaisia tietoja, kuten kulutuslukemia. 

Jos perusratkaisu on "Väylä", niin automaation tasoksi on silloin valittava "Älytalo".

Älytalotekniikka saattaa antaa lisää mahdollisuuksia tulevaisuudessa, mutta tekniikan elinkaari 
on tähän mennessä osoittautunut varsin lyhyeksi. Varsinkin väylätekniikkaan sidottu järjestelmä 
voi vaatia jo parissa vuosikymmenessä isoja uusinvestointeja.
  
   

"Rakennuttaja"
Tämä valinta tarkoittaa joko sitä, että suunnittelun alussa pidetään yhteinen palaveri tai sitä, että rakennuttaja laatii itse luonnoksen sähkösuunnitelmasta.
Rakennuttajan laatima luonnos sähköpisteiden sijoittelusta, olipa se luettelona tai piirroksena, ei yleensä edistä ammattilaisen suunnittelutyötä.
Päinvastoin se on omiaan rajoittamaan suunnittelijaa, kun piirrosmerkit eivät ole selkeitä eikä haluttu lopputulos niistä muutenkaan selviä.
    

"Sähkösuunnittelija"
Hyvään lopputulokseen päästään nopeimmin niin, että ammattilainen tekee pohjaehdotuksen pitkään kokemukseen perustuen. Sitten se käydään 
rakennuttajan kanssa yhdessä läpi ja tehdään tarvittavat muutokset. Näin voidaan huomioida yksilölliset tarpeet.
   

"Suunnittelijatiimi"
Jos talon suunnitteluun halutaan ottaa erikseen valaistussuunnitelma tai jos arkkitehti on valtuutettu asettamaan valaistukselle erityisiä vaatimuksia, niin
sähkösuunnittelu pitää silloin synkronoida näihin muiden suunnittelijoiden tekemiin ratkaisuihin. Lähtökohtaisesti tällainen suunnittelu johtaa aina
myös toteutuksessa korkeampiin kustannuksiin, mutta se on jo suunnitteluvaiheessa huomattavasti mutkikkaampi prosessi.
Tämä ei tarkoita tietenkään sitä, että lopputulos olisi huono. Päinvastoin se voi olla erittäinkin hyvä.
  

Suunnitelman hinta muodostuu yllä olevien valintojen mukaan (1+2+3).

Hinta 490,- €

Hinta 290,- €

Hinta 1.290,- €

Hinta 190,- €

Hinta 390,- €

Hinta 1.890,- €

Hinta 590,- €

Hinta 290,- €

Hinta 890,- €

1) Perusratkaisu

2) Automatiikka

3) Painotus

€

€

€

€Yhteensä:
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Suunnittelutoimisto

Kojeistovalmistus
Harkkotie 3 D
40250 Jyväskylä

Info@selega.com

"Ei automatiikkaa"
Tämäkin ratkaisu on kuitenkin jollain tavalla suunniteltava. Aivan täysin ilman automaatiota ei ole edes mahdollista sähköistystä rakentaa.
Jätetään kuitenkin kaikki ylimääräinen hienostelu pois. Valaistus hoidetaan käsikäyttöisesti ohjauspainikkeilla ja valonsäätimillä.
Hämäräkytkimen suosittelen kuitenkin myös tähän ratkaisuun ainakin numerovalolle ja joissakin sopivissa paikoissa liikekytkin on perusteltu laite.


