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IOTAIKA-Turva-

palvelun kk-maksu 

per IoT-keskusyksikkö/kk 12,00€/kk 

IOTAIKA- Startti-

paketti 

3/5 

• IOT keskusyksikkö iCPE 

Valitse seuraavista kolme haluamaasi (Fibaro-merkki-

set): 

• liiketunnistin 

• älypistoke 

• ovi/ikkunatunnistin 

• palovaroitin/savutunnistin 

• vesivuototunnistin 

 

440,00€ 

Kartoitus paikan 

päällä 

 ilmainen 

Starttipaketin/lisä-

tunnisteiden asen-

nuspalvelu 

mm. opastus, neuvonta, laitteiden asennus 40,00€/h + 

kilometri-

korvaus 

0,43€ 

Liiketunnistin Fi-

baro FGMS-001-

ZW5 

Toimintoina mm. lämpötilamittaus, liiketunnistin, valais-

tusvoimakkuus (Lux), hälytysviestit, kantama keskusyksi-

köstä 50m vapaassa tilassa 

 

59,90€ 

Liiketunnistin 

Everspring SP814 

Toimintoina mm. liiketunnistin, hälytysviestit, kantama 

keskusyksiköstä 70m vapaassa tilassa, seinällä max 

10m x110°, katossa max 5m x 360° 

 

69,90€ 

Liiketunnistin Aeo-

tec Multisensor 6 

Toimintoina mm. liiketunnistin, lämpötilamittaus, ilman-

kosteusmittaus, valaistusvoimakkuus, ultraviolettivalo, 

hälytysviestit, kantama keskusyksiköstä 150m vapaassa 

tilassa, vaihtoehtoisesti USB DC 5V 

 

69,90€ 

Älypistoke Fibaro Toimintoina mm. teho (W), päälle/pois, kulutus (kWh), 

toimii toistimena, etähallittava virtakytkin, signaalin vah-

vistin, ajastintoiminto, kantama keskusyksiköstä 50m va-

paassa tilassa 

 

69,90€ 

Ovi/ikkunatunnis-

tin Fibaro FGDW-

002 

Toimintoina mm. auki/kiinni-tarkastelu mobiilisovelluk-

sessa, hälytysviestit (txt, push), lämpötilamittaus, kan-

tama keskusyksiköstä n. 50m parhaissa olosuhteissa 

 

59,90€ 

Ovi/ikkunatunnis-

tin Everspring 

HSM02 

Toimintoina mm. auki/kiinni-tarkastelu mobiilisovelluk-

sessa, hälytysviestit (txt, push), kantama keskusyksi-

köstä 180m avoimessa tilassa 

 

50,90€ 

Ovi/ikkunatunniste 

Vision ZD2102 

Toimintoina mm. auki/kiinni-tarkastelu mobiilisovelluk-

sessa, hälytysviestit (txt, push), kantama keskusyksi-

köstä 30m parhaissa olosuhteissa 

50,90€ 
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Palovaroitin/savu-

tunnistin Fibaro 

Toimintoina mm. savutunnistin, ääni- ja merkkivalohäly-

tys, lämpötilamittaus (-20 - +100°C) ja -hälytin, kantama 

keskusyksiköstä 50m vapaassa tilassa 

 

69,90€ 

Vesivuototunnistin 

Fibaro FGFS-101-

ZW5 

Toimintoina mm. vesivuototunnistus, lämpötilamittaus, 

hälytysviestit 

69,90€ 

Turvaranneke BeNext Toimintoina mm. turvapainike, tilatietojen (näppäin pai-

nettu/ei painettu) tarkastelu, hälytysviestit, roiskevesitiivis 

 

89,90€ 

PoPP virtaussuljin 

kaasu/vesi 

Venttiilin paine 1.6 MPa, kiinni/auki 10 sekunnissa, IP64, 

kiinni/auki-tarkastelu ja ohjaus mobiilisovelluksessa, hälytys-

viestit 

159,00€ 

Himmenninkanta Philio 

EPAD02 

Toiminnot mm. päällä/pois-tilatieto mobiilisovelluksessa, 

päälle/pois-ohjaus mobiilisovelluksesta, E27-kanta, E14 lam-

puille, käyttölämpötila 0 -+40°C 

49,50€ 

Painematto 

PM2/PM3 

Tarvitsee Vision ovi/ikkunatunnistimen (myydään erik-

seen), PM2 koko 720mm x 390mm x 3mm, PM3 koko 

720mm x 560mm x 3mm, tilatiedot (kiinni = ei painetta, 

auki = painetta) 

 

99,90€ 

Qubina Flush 1 re-

lay ZMNHAD1 

H1S6P2 

24V LED-valaisimen sähkönsyöttö ja ohjaus, kytkimen 

tai sensorin ohjaus (3x). Toimintoina mm. päällä / pois, 

teho, sähkönkulutus mobiilisovelluksessa, ajastintoi-

minto, ohjaus muilla tunnistimilla / käyttölaitteilla tai nii-

den yhdistelmillä, esim. liiketunnistimella (yövalo) 

 

59,90€ 

Qubino lämpötila-

tunnistinjohto, Qu-

bino Flush-rele li-

sälaite 

Lämpötilan mittaus 14,90€ 

 

Hiilidioksidimontori 

(MCO Home CO2 

Monitor) 

Hiilidioksidimittari. Mittaa hiilidioksidia (0 - 2000ppm), 

lämpötilaa (-9.0 – 50oC) ja kosteutta (0% - 99%RH). Il-

maisee myös VOC-tason poor/average/good/excellent. 

Käyttölämpötila -10 ~ +50oC (0-90 % RH). Kuuluvuus: 

40 m avoimessa tilassa. 12 V DC / 220 V. 

Toiminnot mm. Hiilidioksidi-, lämpötila- ja ilmankosteus-

mittausarvojen päivitys ja näyttömobiilisovelluksessa. 

Muiden laitteiden ohjaus tilatietojen (lämpötila, ilmankos-

teus) perusteella 

 

 

 

 

 

 

163,00€ 
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Monitunnistin 

(MCO Home A8-9 

multisensor) 

Mittaa 

• Lämpötila: -20 - 100oC 

• Kosteus: 0% - 99%RH 

• PM2.5: 0 - 500ug/m3 (* 

• Hiilidioksidi (CO2): 0 - 5000ppm (* 

• VOC: 1 - 5 taso (* 

• PIR: 0 tai 1, tunnistuskulma aina 120° asti 

• Valovoima: 0 – 40000 Lux 

• Savu: 0 tai 1 

(* (ainoastaan paikallisesti mittalaitteessa nähtävissä, ei 

päivitystä IOTAIKA-palveluun) 

• Käyttölämpötila -20 - +60oC (< 9% RH) 

• Muuntaja 12 V 

278,00€ 

Akku IoT-keskus-

yksikölle 

 99,90€ 
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