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Yksi järjestelmä kosteudenseurannan tehostamiseen

Aikatauluhallinnasta merkittävät säästöt: ajantasaiset kosteus- ja kuivumistilanteet eri rakenteista seurattavissa jatkuvasti ja helposti 
omalta päätteeltä (Wiisteen Relia-pilvipalvelu). Lisäksi nähdään myös ajantasaiset olosuhdetiedot.

Wiiste Wireless -järjestelmä soveltuu rakentamiseen, saneeraukseen ja vesivahinkojen rakennekuivaukseen. Mahdollistaa myös rakennuk-
sen koko elinkaaren aikaisen seurannan.

Puun IoT-kosteusanturi

Mahdollistaa elementtien ja muiden puurakenteiden sekä olosuhteiden etävalvonnan. 
Hyödynnettävissä tehtaalta työmaalle ja rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Wiiste IoT

jatkuva betonin kosteuden ja lämpötilan valvonta

Kuivumisen jatkuva seuranta työmaavaiheessa ja   
rakennuksen käytönaikainen seuranta. Asuinraken-  
nuksissa sijoitus esim. märkätiloihin. 

 
Wiiste SolidRH

Seurantaa on laajennettu Wiisteen muilla antureilla,  
jotta mittaustulokset ovat riittävän kattavia ja kokonais-  
toteutus kustannustehokas. Nämä anturit luetaan langatto-
malla käsilukulaitteella.

Wiiste IoT

kuivumisolosuhteiden valvonta   
(kosteus ja lämpötila)

Wiiste Relia

mittaustulokset selkeässä 
käyttöliittymässä
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Mittausdata pilvipalvelu Reliassa

IoT-antureiden tiedot välittyvät automaattisesti pilvipalvelu Re-
liaan. Käsilukijalla luettavien antureiden tiedot siirretään USB-lii-
tännällä tietokoneelle ja siitä Reliaan. Käyttäjä voi itse hallinnoida 
Reliassa automaattisesti tulevia hälytyksiä, koskee kaikkia antureita.

Relian ominaisuudet:
• kosteusmittausten suunnittelu pohjakuvien ja valokuvien päälle
• mittaustulokset ja historia
• raportointi sekä automaattiset hälytykset.

SH1-WAN. Kosteuden ja lämpöti-
lan etävalvonta työmaan ulkopuo-
lelta. Asennetaan betoniin valun 
aikana, mittaussyvyys valittavissa 
ja myös jälkiasennus mahdollista. 
Valun jälkeisiä tarkkoja lämpöti-
latietoja käytetään myös betonin 
lujuudenkehityksen seurantaan, 
koska astevuorokausitiedot saata-
vissa helposti.

EH1-WAN. Sisätilan kosteuden 
ja lämpötilan etävalvonta. Olo-
suhdeanturilla voidaan suorit-
taa Kuivaketju10:n vaatimaa 
jatkuvaa olosuhdeseurantaa. 
EH1 käy myös ulkotiloihin, mm. 
julkisivumuurausten lämpöti-
laseurantaan suojateltoissa.

SH4-WAN. Hankalasti saavu-
tettavien mittauskohtien (esim. 
eristetila, väestösuojan päällis-
täytöt) kosteuden ja lämpöti-
lan mittaus. Johtimen mitassa 
vaihtoehtoja.

RD1. Tallentaa anturista suh-
teellisen kosteuden, lämpöti-
lan, aikaleiman, anturin sarja-
numeron, mittaussyvyyden ja 
ympäristön olosuhteet.

SH1. Asennetaan kiinteästi beto-
niin valun aikana, mittaussyvyys 
valittavissa ja myös jälkiasennus 
mahdollista. Rakennusvaiheen 
lisäksi myös sen jälkeiseen kos-
teusseurantaan, esim. märkätilo-
jen kosteuden ja lämpötilan seu-
ranta rakennusvaiheen jälkeen. 

SH3. Rakennuksen käytön ai-
kainen kosteuden ja lämpöti-
lan seuranta pinnoitteen, esim. 
vedeneristeen tai muovimat-
tojen alta. Soveltuu kovettu-
neeseen betoniin, harkkoon, 
tiileen ja höyrynsulun taakse 
levyrakenteeseen.

SHR. Itsetiivistyvä kosteus- ja 
lämpötila-anturi porareikämit-
taukseen. Kätevä myös näyte-
palamittaukseen.

100 % suomalainen tuotekehitys

Wiiste Oy on vuonna 2012 perustettu kosteudenseurannan älyratkaisujen markkinajohtaja Suomessa. Todistetusti toimiva ratkaisu: useita 
miljoonia tehtyjä mittauksia ja yli 130 rakennusliikettä asiakkaana.

Puun IoT-kosteusanturi Betonin IoT-kosteusanturi Olosuhdemittari (IoT) Erityisten mittakohteiden 
ratkaisu (IoT)

Lukulaite USB-liitännällä Betoniin asennettava 
anturi

Jälkiasennettava anturi  
eri rakenteisiin

Anturi 
porareikämittaukseen

IoT, etäluettavat anturit

WM1-WAN. Puurakenteiden ja 
-elementtien rakentamisen aikai-
sen ja koko elinkaaren aikaiseen 
kosteudenseurantaan. Ratkaisu 
mahdollistaa jatkuvan seuran-
nan ja automatisoidut hälytykset 
sekä varmistaa Kuivaketju10:n 
toteutumisen.

Solid RH, manuaalinen mittaus


