
 
Puutuoteteollisuuden 

Kosteudenhallintajärjestelmiä 

SaTeKo Finland Oy  

 
CpcFmi  

Käyttö ohje 

 
 

1/15 

  

Sateko Finland Oy 
PL 969 Tel:  +358 (0 2 24 23 
700 Ly-1065137-6 
20101 Turku  Fax: +358 (0) 2 24 23 
712 ALV rek. 
Email: info@sateko.fi Gsm: + 358 (0) 400 699989 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Puutuoteteollisuuden 

Kosteudenhallintajärjestelmiä 

SaTeKo Finland Oy  

 
CpcFmi  

Käyttö ohje 

 
 

2/15 

  

Sateko Finland Oy 
PL 969 Tel:  +358 (0 2 24 23 
700 Ly-1065137-6 
20101 Turku  Fax: +358 (0) 2 24 23 
712 ALV rek. 
Email: info@sateko.fi Gsm: + 358 (0) 400 699989 

 
 
 

Sisällysluettelo 
1. Järjestelmän sisältö ............................................................................................................. 3 

2. Toiminta ............................................................................................................................... 3 

3. Käyttöönotto ........................................................................................................................ 4 

4. Käyttäminen......................................................................................................................... 6 

1. Mittausnäyttö .................................................................................................................... 6 

2. Tuotteiden hallinta. ........................................................................................................... 7 

3. Tuotteiden kalibrointi ........................................................................................................ 8 

4. Ajossa olevan tuotteen kalibrointi ..................................................................................... 8 

5. Peruskalibrointikerroin ...................................................................................................... 8 

6. Tuotteen valinta ajoon ...................................................................................................... 9 

7. 13 % ja 18 % pisteiden lisäys ........................................................................................... 9 

8. Oikean kuormakoon asetus .............................................................................................. 9 

9. Kosteuksien raja arvojen asetus (Käytetään vain jos käytössä on releulostulot, ei 
yleensä RS-232 eikä UDP yhteydellä) .................................................................................... 9 

10. Tuotteen kalibroinnin kopiointi uudelle tuotteelle. ............................................................. 9 

11. Aseta kalibrointikerroin. .................................................................................................. 10 

12. Mittaukset sekä CoverPc Clientit .................................................................................... 11 

13. Paketin oikean pakettinumeron käyttöönotto .................................................................. 12 

14. Kuormakoon muutos ...................................................................................................... 12 

5. Tekniikkaa .......................................................................................................................... 13 

1. Pakettinumeron sekä kappalemäärien logiikka .............................................................. 13 

2. jännitelähde yksikön virta kaavio (Huom. Ei kaikissa järjestelmissä) ............................. 14 

3. Relelähdön kytkentä ....................................................................................................... 14 

4. Ethernet rajapinta ........................................................................................................... 15 

 
  



 
Puutuoteteollisuuden 

Kosteudenhallintajärjestelmiä 

SaTeKo Finland Oy  

 
CpcFmi  

Käyttö ohje 

 
 

3/15 

  

Sateko Finland Oy 
PL 969 Tel:  +358 (0 2 24 23 
700 Ly-1065137-6 
20101 Turku  Fax: +358 (0) 2 24 23 
712 ALV rek. 
Email: info@sateko.fi Gsm: + 358 (0) 400 699989 

 
 
 

 

1. Järjestelmän sisältö 

 
Fmi perus kokoonpano 
 

 Fmi Keskusyksikö 

 1 - 3 kpl antureita, jotka voivat olla joko 400 mm tai 600 mm pitkiä, eri kombinaatioina 

 Antureiden pituuksia ja lukumäärää vastaavat kalibrointi laudat. Käytetään ns. 
mittareferensseinä.  

 
Coverpc järjestelmä 
 

 Teollisuuspc ilman tuuletusta. 

 Virtalähteet 

 Kosketusnäyttö 

 Rullapallo hiiri. Langaton. 

 Security Key, joka on oltava paikoillaan koko ajan. Ohjelma ei toimi ilman tätä! 
 
 

2. Toiminta 

 
Järjestelmän toiminta perustuu kapasitiiviseen mittaukseen. Anturit muodostavat 
yläpuolelleen kentän jonka energian kulutusta mitataan. Sahatavarassa oleva kosteus vie 
energiaa kentästä ja tämä häviö muutetaan kosteus- % arvoksi. 
Keskusyksikkö tuottaa ns. raaka signaalia joka siirretään Coverpc järjestelmään 
laskettavaksi. 
CoverPc kommunikoi tasaamon automatiikan sekä Fmi keskusyksikön kanssa. CPc kytketään 
Fmi:n sarjaportin ja tasaamolle menevän kaapelin väliin, asennusohje kohdassa kuvatulla 
tavalla.  
Cpc kalibroi uudet tuotteet automaattisesti käyttäen olemassa olevaa dataa kalibroinneista 
laskennassa. Fmi:ltä tulevaa raakadataa korjataan seuraavilla kalibrointikertoimilla: 
 

• Asennuskertoimet. Näillä saadaan anturit näyttämään samaa arvoa esimerkiksi 
tilanteessa jossa ketjujohteet ovat kuluneet ja anturin etäisyys kappaleesta muuttuu. 

• Kalibrointikerroin. Tämä kerroin on uusissa Fmi toimituksissa Sateko Finland oy:n 
tekemä peruskalibrointi. Vanhoissa asennuksissa se on joko asiakkaan aikaisemmin 
tekemät kalibroinnit, jotka siirretään Fmi:stä CPc:lle tai sitten Sateko Finland oy:n 
kalibroinnit tai näiden yhdistelmä. 

• Korjauskerroin. Korjauskertoimella tehdään LOPULLINEN kalibrointikäyrä ja se 
muodostetaan tuote -näytössä. 

• Lämpötilakerroin. Lämpötilakertoimella korjataan kuuman puun tuoma mittausvirhe sekä 
hajonnan virhe. Korjaus on kaikilla tuotteilla sama. 

• Puulajikerroin. Puulajikertoimella voidaan muokata saman puulajin kaikkia tuotteita 
kerrallaan. 

• Fmi keskusyksikköön tehdään uusi tuote joka nimetään CoverPc. Tuotteen paksuus on 1 
mm ja leveys 1 mm. Kalibrointikappaleiden määräksi laitetaan 0-kappaletta ja sitä ei 
kalibroida ollenkaan. Tuote pitää olla ajossa aina kun käytetään CoverPC:tä. 
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3. Käyttöönotto 

 
1. Kytke virta päälle jännitelähde yksiköstä (ei kaikissa järjestelmissä) painamalla 

lyhyesti on/off painiketta, Pc käynnistyy pienellä viiveellä.. Samasta kytkimestä 
sammutetaan Pc, aivan kuten sammuttaisit sen Käynnistä valikosta. (Trukki PC:n 
sytytysvirta ominaisuus). 
Jos jännitelähde yksikköä ei ole, kytketään virta Pc:n kyljessä olevasta 
painikkeesta. (Painike voi sijaita asennusrungon sisäpuolella) 

 
2. Kytke virta päälle Fmi Keskusyksikköön oikealla sivulla olevasta 

kytkimestä. 
 

3. Asennuksen jälkeen asetetaan Fmi keskusyksikön ns. kalibrointiarvot 
(arvojen tarkastus on hyvä tehdä n.1-3 kk:n välein (tai laatujärjestelmän 
vaatimusten mukaisesti) seuraavasti: 

 
1. Tarkasta ettei antureiden päällä ole mitään 
2. Laita vihreät referenssikappaleet antureiden päälle 
3. Valitse Menu valikosta ”Mittaa referenssikappale” 

 

 Jos näyttö kertoo referenssi arvoksi 10.0 %, kaikki on kunnossa, 
jos arvo poikkeaa +- 0,2 % menettele seuraavasti: 

 Ota ref.palikat pois antureiden päältä (älä tuo niitä vielä pois 
radalta!) 

 Paina näytön alareunasta ”Ref” painiketta. 

 Seuraa näytön ohjeita TARKASTI 

 Lopuksi ota virta hetkeksi pois keskusyksiköstä ja kytke se takaisin: 
Ajoon tulee uudelleen COVERPC Tuote!  
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4. Tee Fmi keskusyksikköön uusi tuote seuraavasti: 

 

 Valitse näytöstä ”menu” 

 Valitse ”Tuote” 

 Valitse ”Uusi tuote” 

 Anna tuotteen nimeksi CoverPc 

 Paksuus = 1 

 Leveys = 1 

 Tiheys = Ei muuteta 

 Info 1= ÄLÄ VAIHDA 

 Info 2= TUOTETTA 

 Minimikosteus = Ei muuteta 

 Maksimikosteus =Ei muuteta 

 Tilastoarvot = Ei muuteta 

 Merkintätapa = Keksiarvo 

 Kalibrointi-kpl = 0 

 Paina lopuksi OK  
 
 

5. Asetetaan tietoliikenneyhteys arvoon 5 (Fmi lähettää sarjaportista ulos molempien 
antureiden arvot): 
 

 Valitse menuvalikosta Laiteasetukset 

 Valitse Sarjaliitäntä asetukset 

 Valitse Tietoliikenneliitäntä 

 Anna arvoksi ”5” joko näppäimistöstä tai näytön alta nuolinäppäimellä ylös. 

 Paina lopuksi ”OK”  
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4. Käyttäminen 

 
CoverPc:n käyttö ei sinänsä vaadi mitään erityisiä toimia. Se hoitaa mittaamisen ja uusien 
tuotteiden kalibroinnin automaattisesti. UUSIEN TUOTTEIDEN KALIBROINTI ON HYVÄ 
TARKASTAA! 
 

1. Mittausnäyttö 

 

Tämä on ns. päänäyttö jossa näkyvät kaikki reaaliaikaisen mittauksen tiedot. 
 
Huomaa että RAAKAMITTAUKSET EIVÄT OLE KOSTEUSARVOJA. Ne ovat mittarin tuottamia 
raakadata arvoja joista sitten lasketaan keskikosteus. 
 
  

  

Puulaji sekä 
dimensio 

Pakettinumero 

Ei mitata painike. Kun 
mittaus on pois päältä, 
vilkkuu puna/keltaisena 

Antureiden raakamittaukset. 
HUOM. ei kosteusarvo! 

Kappaleen keskikosteus 

Asiakastunnus, Eränumero sekä 
pakettinumero ikkunaa klikatessa tulee esille 
syöttöruutu johon voi kirjoittaa kyseiset tiedot. 

Ikkunat suljetaan ”OK” painikkeella. Nämä 
tiedot saadaan myös tarvittaessa UDP-

sanomasta. 
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2. Tuotteiden hallinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Näytä” → ”Tuotteet” näytössä näkyy tuotteen nimi, paksuus, leveys, kuorman koko sekä 
märkä – kuiva releiden ohjaus (Releet ovat käytössä vain pitkittäismittauksessa!) 
Hiiren oikealla enterillä saadaan siniseksi maalatulle riville seuraavat toiminnot 
 

 valitaan rivillä oleva tuote ajoon 

 Lisätään 13 % ja 18 % kohdalle peruskalibrointipisteet, jos niitä ei ole 

 Asetetaan poikkeava kuorma koko tuotteelle 

 Asetetaan märkä/kuiva raja arvot rele lähdöille 

 Kopioidaan tuotteen kalibrointi uudelle tuotteelle. Huom! Tee vain kun olet varma 
asiasta! 

 
 
 

Tässä näytössä voidaan:  
 

 korjata tuotteiden kalibrointia 

 lisätä lämpötilakertoimet (Huom! Ne ovat yhteisiä kaikille tuotteille eikä niitä tarvitse 
yleensä muuttaa!) 

 korjata puulajikohtaisesti tuotteita 

 lisätä uusia tuotteita  

 poistaa tuotteita  

◦ Huom! Yleensä ei tuotteiden lisääminen ja poisto ole tarpeellista. 
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Pisteiden avulla voi käyrää 

muokata haluttuun suuntaan 

 

3. Tuotteiden kalibrointi 

Tuotteiden kalibrointi suoritetaan ”Tuotteet” näytössä. Aluksi valitaan listalta tuote jota 
halutaan kalibroida. 
Kalibrointikäyrälle lisätään kalibrointipiste (kulmapiste) siihen kohtaan mitä kosteutta 
halutaan korjata 

 

 
 
 
 

4. Ajossa olevan tuotteen kalibrointi 

Ajossa olevasta tuotteen kalibrointi tapahtuu joko kahden peruskalibrointipisteen avulla, tai 
jos ”Tuote” valikossa on lisätty pisteitä, myös niitä hyväksi käyttäen. Huom! Ole tarkkana että 
siirrät pisteitä oikeaan suuntaan! 

 
Kun kalibrointipistettä siirtää hiirellä, tulee näyttöön X/Y akseleiden arvot joiden avulla on 
helppo siirtää piste oikeaan kohtaan. 
Tehdyt korjaukset tallentuvat tietokantaan ja säilyvät siellä jollei niitä poisteta tai muuteta. 

5. Peruskalibrointikerroin 

Mittaa kappaleen kosteus kaikkien antureiden kohdalta piikkimittarilta. Ota mittauksia eri 
syvyyksiltä ja kohdista välttääksesi hajonnan ja kosteusgradientin aiheuttaman virheen. Aja 
kappale antureiden yli ja laske RAAKASINGNAALIEN keskiarvo. 
Jaa PIIKKIMITTAUSTULOS RAAKASINGNAALIEN KESKIARVOLLA. Tästä saatu kerroin 
syötetään kohtaan kalibrointikerroin. Katso kohta 10 Aseta peruskalibrointikerroin. 

  

16,5 
2. Siirrä kalibrointipistettä  

ylöspäin 16,5 % kohdalle 

1. Lisää kalibrointipiste 

 

4. Kulmapisteitä voi lisätä tai 

poistaa tarpeen mukaan 

3. Uusi kalibrointikäyrä 

Korjaus: 
Fmi mittaa 16,5 %:sen 

kappaleen 15 %:n 
kosteuteen. Mittausarvoa 

muutetaan 1 % ylöspäin eli 
kosteammaksi. 

 
Katso viereisestä kuvasta 

vaiheet 1. 2. 3. 4. 

 

13 % ja 18 % kohdalla on valmiina 

kalibrointipisteet 
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6. Tuotteen valinta ajoon 

Tuote vaihtuu yleensä automaattisesti tasaamon sanoman mukaan. Tuotteen voi vaihtaa 
myös manuaalisti kahdella tavalla: 

• Valitse ”Näytä” ja maalaa siniseksi halutun tuotteen rivi. Klikkaa hiiren OIKEATA 
näppäintä ja avautuvasta ikkunasta ota tuote ajoon. 

 

7. 13 % ja 18 % pisteiden lisäys 

 Valitse ”Näytä” → Tuotteet valikosta yksi tai useampi tuoterivi ja paina hiiren 
OIKEATA ”Enter” painiketta ja valitse esiin tulevasta valikosta ”Lisää välipisteet (13 % 
ja 18 %)” 

8. Oikean kuormakoon asetus 

Tuotteille voi antaa tarkemman rimakuorman kappalesisällön esimerkiksi rimoituskoneen 
rimoitus ohjeen mukaan. 

 Valitse ”Näytä” ja maalaa siniseksi halutun tuotteen rivi. Klikkaa hiiren OIKEATA 
näppäintä ja avautuvasta ikkunasta valitse ”Aseta kuormakoko”. Avautuvaan ikkunaan 
asetetaan rimakuorman tarkempi sisältö 

 

9. Kosteuksien raja arvojen asetus (Käytetään vain jos käytössä on releulostulot, ei yleensä 
RS-232 eikä UDP yhteydellä) 

 Valitse ”Näytä” ja maalaa siniseksi halutun tuotteen rivi. Klikkaa hiiren OIKEATA 
näppäintä ja avautuvasta ikkunasta valitse ”Aseta Raja arvot”. Avautuvaan ikkunaan 
asetetaan tuotteelle Ylikostea (Märkä) arvo, Kuivan (Kuiva) sekä kostein arvo mitä saa 
linjaan mennä (Ylimärkä). Lisäksi voidaan asettaa prosenttiarvo kuinka paljon erässä 
voi olla Märän ja Ylimärän välissä olevia kappaleita. 
 

10. Tuotteen kalibroinnin kopiointi uudelle tuotteelle. 

 Valitse ”Näytä” ja maalaa siniseksi halutun tuotteen rivi. Klikkaa hiiren OIKEATA 
näppäintä ja avautuvasta ikkunasta valitse ”Kopioi kalibrointi uudelle tuotteelle”. 

 Avautuvaan ikkunaan syötetään tuotteen nimi ja dimensio. 
 
KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA HARKITEN. 
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11. Aseta kalibrointikerroin. 

 Valitse ”Näytä” ja maalaa siniseksi halutun tuotteen rivi. Klikkaa hiiren OIKEATA 
näppäintä ja avautuvasta ikkunasta valitse ”Aseta kalibrointikerroin”. Näyttöön tulee 
seuraava ikkuna: 
 
 

 
 
 
 

 Mittaa kappaleen kosteus kaikkien antureiden kohdalta piikkimittarilta. Ota mittauksia 
eri syvyyksiltä ja kohdista välttääksesi hajonnan ja kosteusgradientin aiheuttaman 
virheen. Aja kappale antureiden yli ja ota talteen näytöstä anturien 
RAAKAMITTAUKSET ja syötä ne kyseisen anturin kohtaan näytölle. Lisää myös 
PIIKKIMITTAUKSEN arvo sille varattuun kenttään. Ohjelma laskee automaattisesti 
uuden peruskalibrointikertoimen. Hyväksy ”OK”-Painikkeella. 

 Tällä toiminnolla voi korjata tuotteiden peruskalibroinnin kulmakerrointa eli A:n arvoa.  
 
 
 
Poistu tuotteet näkymästä ”Sulje”-painikkeella! 
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12. Mittaukset sekä CoverPc Clientit 

Toimitukseen kuuluu myös ns. CoverPc Client ohjelma jolla voi etäkatsella kantaan 
talletettuja mittauksia. Client ohjelmistoon kuuluu ns. parametri tiedosto joka on samassa 
kansiossa Client ohjelman kanssa. Siihen tiedostoon kirjoitetaan mittausyksikön IP-osoite 
josta haetaan mittaukset. 
 
Varsinaisessa mittausyksikössä on muuten samanlainen näyttö, mutta siinä ei näy eikä voi 
lisätä riveille tavoitekosteuksia. Client ohjelmassa ei voi puolestaan poistaa mittauksia vaan 
ne voi poistaa ainoastaan mittausyksikössä. Poistaminen tapahtuu ylimaalaamalla rivi/rivit 
sekä ”klikkaamalla” hiiren oikeata ”Enter” painiketta ja esiin tulevasta komennosta 
klikkaamalla hiiren ”Enter” painiketta. 
 
Molemmissa voi rajata hakua Nimen, dimension, Erä (jos käytössä UPD-sanomassa) sekä 
mittausajanjakson perusteella. Myös pakettinumeron perusteella voi hakea, mutta silloin 
pakettinumeroiden on oltava ”oikeita”.  Ylimaalamalla halutut rivit ne voidaan kopioida CTRL-
C komennolla ja liittää esim. Excel taulukkolaskentaan CTRL-V komennolla. Samoin 
ylimaalatuille kuormille voi Client ohjelmassa antaa Tavoitekosteuden.  
Kun jokin dimensio hakuukriteri on käytössä voi molemmissa ohjelmissa näyttää yhteenveto 
jakauma, silloin näytetään hakuukriterin jakauma, muttei kuormia.  

Client ohjelmassa näkyy myös taulukoinnissa Keskikosteus sekä hajonta. 
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13. Paketin oikean pakettinumeron käyttöönotto 

Järjestelmä kerää kosteustietoa joko koko mittauserälle tai sitten rimakuormittain. 
Kerättäessä kosteustietoa rimakuormittain tulee ”näytä” mittaukset näytössä näkyville lista 
mittauksista päivämäärän mukaan ja niissä näkyvät myös oikeat pakettinumerot. Tämä 
edellyttää että ”asetukset” kohdassa on annettu Hanlog tiedostopolku. Tämä polku osoittaa 
paikkaan jossa on joko ulkopuolisen tahon (tasaamo automatiikka, taulukko/viivakoodilukijat) 
tekemä tiedosto pakettinumerosta ja kappaleista tai sitten Sateko Finland Oy:n kehittämään 
Hanlog varastovalvonta järjestelmään.  

 

 

14. Kuormakoon muutos 

Jos järjestelmään ei tuoda paketti tietoja ulkopuolisesta järjestelmästä, voidaan 
pakettinumerot generoida siten että annetun kuormakoon dimensio kohtaisten 
kappalemäärien jälkeen lisätään aina pakettinumeroa yhdellä. Paketin kappalemäärät voidaan 
antaa seuraavasti: 
 

• Annetaan kohdassa ”asetukset” ”kuorman mitat” riman paksuus, paketin syvyys sekä 
korkeus vastaamaan rimakuormien kokoa. Huom. tämä vaikuttaa kaikkiin ajettaviin 
dimensioihin samalla tavalla. 

• Valitaan ”Näytä” ja ”tuotteet” ja haetaan haluttu tuote. Maalataan tuotteen rivi siniseksi 
hiiren ”enterillä”. Valitaan hiiren oikealla ”entterillä” rivi ja valitaan ”asetetaan kyseisen 
tuotteen rimakuorman kappalemäärät” 
 

Näistä kahdesta tavasta jälkimmäinen on tarkempi, ensimmäinen on laskennallinen ja ei 
välttämättä ole aivan tarkka.  
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5. Tekniikkaa 

 

1. Pakettinumeron sekä kappalemäärien logiikka 

 

 

 
  



 
Puutuoteteollisuuden 

Kosteudenhallintajärjestelmiä 

SaTeKo Finland Oy  

 
CpcFmi  

Käyttö ohje 

 
 

14/15 

  

Sateko Finland Oy 
PL 969 Tel:  +358 (0 2 24 23 
700 Ly-1065137-6 
20101 Turku  Fax: +358 (0) 2 24 23 
712 ALV rek. 
Email: info@sateko.fi Gsm: + 358 (0) 400 699989 

2. jännitelähde yksikön virta kaavio (Huom. Ei kaikissa järjestelmissä) 

 
Huom! Virtalähteen saa avata vain ammatti taitoinen sekä sähköjärjestelmien 
turvallisuuteen perehtynyt henkilö. 
Järjestelmä pitää tehdä jännitteettömäksi ottamalla pistotulppa pois pistorasiasta 
ennen kuin virtalähteen kansi avataan! 
Kytkentöjä ei saa muuttaa. 

 

 

3. Relelähdön kytkentä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On/Off 

PC 
Ing 250 VAC To Fmi 250 VAC IN 

+    -     L1 N   

Näyttö 
250 VAC/12VDC 

+    -     L1 N   

PC 
250 VAC/12VDC 

250 VAC 
IN 

To FMI 
250 VAC 

IN 

+ 
- 

Kuiva 

Märkä 

24 VDC Pover supply 

USB / RS-485 muunnin 
ADAM 4561 

(Y) data + 

(G) data - 

INT 

(R) +Vs  

(B) GND10  11 RL1 NO 

RL1 COM 

RL2 COM 

RL2 NO 
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4. Ethernet rajapinta 

 

FMI:n Ethernet-rajapinta on toteutettu UDP-sanomarajapintana. FMI vastaanottaa lajinvaihtosanoman ja lähet-

tää mittaussanoman jokaisen mittauksen jälkeen. 

 

 Lajinvaihtosanoma 
FMI odottaa lajinvaihtosanomaa UDP-portissa 8600. Sanoma koostuu ASCII-merkeistä ja sisältää vapaamuotoi-

sen puulajitunnuksen ja sen jälkeen kolminumeroisen paksuuden, kolminumeroisen leveyden ja yhden merkin 

mittaisen mittaustapatunnuksen. FMI purkaa sanoman lopusta päin, 7 viimeistä merkkiä on merkitykseltään va-

kioita ja siitä alkuunpäin olevat merkit ovat puulajitunnusta, joka siis voi olla vapaasti valittavan pituinen. Sa-

noma voi olla esim: KUUSI0501000 

Viimeinen merkki määrää mitä mittaustuloksille tehdään. Sillä on seuraavat merkitykset: 

0 – Vaihdetaan tuote, tuotteelle tehdään mittaus, tulokset talletetaan ja lähetetään ulospäin. 

1 – Vaihdetaan tuote. Tuote mitataan ja näytetään CoverPC:n näytöllä, mutta mittaustuloksia ei talleteta eikä 

lähetetä ulospäin. 

2 – Varalla  

3 – Varalla 

4 – Uudelleenajo. Tuote vaihdetaan, tuotteelle tehdään mittaus, tulokset talletetaan ja merkitään kantaan uu-

delleenajoksi. Mittaustiedot lähetetään ulospäin. 

 

 Mittaussanoma 
 

Mittaustulokset lähetetään kosteusprosentin kymmenyksinä ASCII-merkkeinä kolmella numerolla ilman pilkkua. 

Kosteusmittaus 12.3 % lähetetään siis muodossa 123. Sanoma lähetetään jokaisen mittauksen jälkeen, mikäli 

lähetystä ei ole estetty valitsemalla mittaustavaksi 1. 

Sanoma lähetetään FMI:lle asennuskohtaisesti parametroitavaan IP-osoitteeseen ja UDP-porttiin. 

 


