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Dimense Kinos - järjestelmän käyttöohje 
 

Järjestelmän asentaminen 

Kinos-mittalaite sijoitetaan hallin päätyyn tukevalle seinätelineelle huomioiden laitteen 

suurehko paino, joka on noin 40 kg. Mittalaitteen keskikohta asennetaan samalle kor-
keudelle kuin mittausprismat siten, että laite on prismalinjan sivussa, kuten on esitetty 

alla olevassa kuvassa. Mittalaite kannattaa sijoittaa mahdollisimman etäälle prismalin-
jasta, esimerkiksi viiden metrin päähän, huomioiden kuitenkin mittalaitteen maksimi 
näkemäkulma, joka on noin 50 astetta. Mittalaite asetetaan vaakatasoon säädettävien 

jalkojen avulla käyttäen hyväksi laitteen sisällä olevaa vesivaakaa. Mittalaite suunna-
taan keskimmäisiin mittausprismoihin, jolloin laite näkee noin 25 asteen sektorin kes-

kimmäisten prismojen molemmin puolin. 

Prismat kiinnitetään kattopalkkeihin esimerkiksi puristusliitoksilla, joissa on pystysuun-
nassa oleva kierretanko, esimerkiksi 30 senttimetriä, prisman korkeussäätöä varten. 

Prismojen asentamisen aikana tasolaser on päällä, jolloin prismat saadaan asennettua 
samalle korkeudelle ja huomataan myös mahdolliset katvealueet, johtuen esimerkiksi 

hallin valaisimista. Lasersäteen korkeuden säädössä kannattaa käyttää käsivastaan-
otinta, jonka saa tarvittaessa lainaan Dimense Oy:ltä. Kun prisma on oikealla korkeu-
della, kiinnitetään prisman suojus paikalleen painamalla se prisman rungossa olevaan 

uraan. Prismakiinnityksessä kannattaa käyttää lukkomuttereita, jotta prisman suuntaus 
ja korkeus eivät pääse muuttumaan esimerkiksi tärinän seurauksena. 

Mittausprismojen lisäksi kiinnitetään hallin toiseen päätyseinään referenssiprisma, joka 
toimii mittauksen nollapisteenä. Referenssiprisman kiinnitys ei poikkea mittausprismo-

jen kiinnityksestä.   

 

Huom! Mittalaitteen lasinen etuovi on tarkoituksella hieman kallellaan sisäänpäin, jotta 

lasipinta ei aiheuta haitallisia heijastuksia vastaanottimelle. 

Huom! Mittalaitteelta tulevaan lasersäteeseen ei saa missään tilanteessa katsoa suo-

raan. Prisman korkeussäädössä voi käyttää himmentimenä esimerkiksi valkoista pape-
ria, jolloin lasersäde löytyy helposti ja korkeussäätö onnistuu myös ilman käsivastaan-
otinta. 
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Mittalaitteen takaseinässä on liittimet verkkosähkölle ja LAN-kaapelille sekä läpivienti 

kiinteistöautomaatiolaitteelle menevälle relehälytyskaapelille. Hälytyskaapeli kytketään 
laitteen sisällä takaseinässä oleviin DIN-kiskoliittimiin (2 kpl), joiden kohdalla lukee 

VAKKI. DIN-kiskoliittimet saa näkyville aukaisemalla laitteen sivu- tai takaseinä. Taka-
seinän avauksessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta siihen kiinnitettyjen elektro-
niikka- ja verkkosähkölaitteiden vuoksi.  

Järjestelmä otetaan käyttöön etänä, ja sitä varten LAN-pistokkeeseen kytketään aluksi 
mittalaitteiston mukana toimitettu 3G-radiomodeemi. Dimense Oy alustaa laitteen, 

jonka jälkeen radiomodeemin paikalle kytketään hallin oma internetkaapeli. Tämän jäl-
keen radiomodeemi palautetaan sivun alla näkyvään osoitteeseen. 

 

Järjestelmän kytkeminen paikallisverkkoon 

Dimense Kinos -järjestelmän paikallisverkkoliityntä (LAN) saa IP-osoitteensa paikallis-

verkosta DHCP-protokollaa käyttäen. Jatkossa järjestelmän IP-osoitteeseen viitataan 
nimellä kinos_ip. Järjestelmän käyttöliittymän osoite, joka kirjoitetaan verkkoselaimen 

osoitekenttään, on http://kinos_ip:3000. 

 

Järjestelmään kirjautuminen 

Järjestelmään kirjaudutaan alla olevan kirjautumissivun kautta. Järjestelmän oletusar-
vot käyttäjätunnukselle (username) ja salasanalle (password) ovat: 
 

kinos 
P5e5t444YHj6TQ4P 

 
Kirjautumisen jälkeen järjestelmä esittää käyttäjälle Dimense Kinos - nimisen näytön, 
joka on järjestelmän päänäyttö.  Käyttäjän on mahdollista muuttaa käyttäjätunnus ja 

salasana Järjestelmä-näytöstä. 
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Järjestelmän toiminta 

Kinos-mittalaitteisto mittaa tasatunnein (tai halutuin välein) hallin kattoon asennettujen 

10 prisman korkeusaseman ajan funktiona. Mittaustulokset esitetään Dimense Kinos-
näytössä. Prismojen numerointi on esitetty seuraavassa kuvassa: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Huom! Prismojen numerointi perustuu laserin myötäsuuntaiseen pyörimiseen siten, 

että mittalaitteen ensimmäisenä näkemä prisma on numeroltaan 1 viimeisen prisman 
ollessa 10. Jos mittalaite asennetaan prismalinjan vastakkaiselle puolelle, eli kuvassa 
prismalinjan yläpuolelle, muuttuu numerointi siten, että mittalaitetta lähinnä oleva 

prisma on 1 ja kauimmainen prisma on 10. 
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Dimense Kinos – näyttö 

Tässä näytetään mittauspisteiden viimeisimmät mittaustulokset graafisesti verrattuna 
hälytysrajaan (a), mittaustulokset numeroarvoina edellisten 30 päivän ajalta (b) sekä 

pudotusvalikkojen (c) ja (d) avulla valittujen mittauspisteiden graafisen esityksen, joka 
sisältää mittaustulokset (e) ja viiden peräkkäisen mittaustuloksen liukuvan keskiarvon 

(f). Pudotusvalikon (g) avulla voidaan valita aika-aselin (h) alku- ja loppuaika. paina-
malla hiirellä pudotusvalikkoa (j) voidaan navigoida muihin järjestelmän näyttöihin. 
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Dimense Kinos – Historianäyttö 

Historianäyttö näyttää kaikkien mittauspisteiden mittaustulokset ajan funktiona. Tar-
kasteluajanjakson voi valita näytön oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta. 
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Dimense Kinos - Järjestelmänäyttö 

 
Sivulla http://kinos_ip:5000 olevat painikkeet mahdollistavat järjestelmän hälytys-

toiminnon testauksen, mittaustulosten nollauksen, laserin liikuttamisen, käynnistämi-
sen ja sammuttamisen sekä järjestelmän uudelleen käynnistyksen ja sammuttamisen. 

Nämä toiminnot ovat käytössä vain, kun järjestelmä ei ole mittaustilassa (ts. mittausten 
välisenä aikana eli kun sivun vasemmassa laidassa oleva “Measurement state” on off). 

On huomioitava, että järjestelmän sammuttamisen jälkeen järjestelmä käynnistyy 
vasta, kun käyttöjännite (220 VAC) käytetään alhaalla ja palautetaan. 
 

Järjestelmätoimintojen käyttö vaatii kirjautumisen mittausjärjestelmään käyttäen 
edellä mainittua käyttäjätunnusta ja salasanaa. 

 
Turvallisuuden lisäämiseksi pitää verkkoselaimen historia/cache tyhjentää käytön 
jälkeen.  

 

Ongelmatilanteissa apua antaa: 
 

Dimense Oy 
Paulaharjuntie 22 
90530 Oulu  

info  
puh   
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