
SR/Grano Oy/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS 2018   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 38931  tuotetieto  –  1

Humi-Control-System®-järjestelmä pitkäaikaisen 
rakennekosteuden seurantaan kiinteistöissä
Vigilan Oy

RT 38931
652.2 Talo 2000
886 Talo 90 
X68 SfB
J6 Hoito- ja huoltokoodi

tuotetieto
helmikuu 2018

1 (2)

SR/Grano Oy/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS 2018   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT tuotetieto
RT CAD/BIM

Betonirakenteiden kuivumisen seurantaan 
tarkoitettu Humi 2 -kosteusmittausratkaisu 
on kustannustehokas ja luotettava.
Humi 2 -anturien langaton mittausprosessi 
on helppokäyttöinen ja korvaa rakennus-
kohteiden perinteisiä mittausmenetelmiä.

Esivalettu Humi 2 -anturi soveltuu normaa-
lien betonilaatujen kosteuden ja kuivumi-
sen  seurantaan.
Humi 2 -anturit asettuvat ns. arvostelusy-
vyyteen, joka on esim. ylöspäin kuivuvalla 
80 mm paksulla alapohjalaatalla 40 % laa-
tan paksuudesta, eli 32 mm.

Humi 2 -anturin RH-kosteus luetaan Humi 
D -kosteusmittarilla:
• Tarkkuus ± 2.5 RH %
• Kosteusalue 65...98 RH %
• Lämpötila-alue ± 0...+ 40 °C
• Aina 100 mm:n syvyyteen saakka

Kelluva Humi 2 -anturi upotetaan valuun.  
Yläpinta jää näkyviin.

Säätöjalallinen Humi 2 -anturi kiinnitetään 
asennuskohtaan esim. ruuveilla, uretaanilla 
tai muulla kohtaan soveltuvalla kiinnitys-
materiaalilla ja säädetään valun yhteydessä 
niin, että yläpinta jää näkyviin.

Anturin RH-lukema kertoo, milloin laatta on 
riittävän kuiva pinnoituksen aloittamiselle.

Näkyviin jäävä yläpinta helpottaa anturin 
löytämistä.

Humi-Control-System®-järjestelmä (HCS) on kehitetty yhteistyössä Vigilan Oy:n ja 
Aalto-yliopiston monivuotisen tutkimustyön pohjalta. Se tukee Kuivaketju10-toimin-
tamallia sekä rakennuksen elinkaarimallia.

Järjestelmällä seurataan rakennusaikaista betonin kuivumista ja valvotaan kosteutta 
mm. lattia- ja seinärakenteissa, eli sillä voidaan minimoida epävarmuus mahdollisesta 
kosteus- tai homevauriosta esim. kiinteistön märkätilassa.

Humi-antureita ei tarvitse kalibroida ja ne soveltuvat rakennuksen elinikäiseen kos-
teusseurantaan.

HCS-järjestelmään kuuluvat:

1. Humi 1 -kosteusanturit rakenteiden ja märkätilojen kosteusseurantaan. Märkätilaan 
saatavilla asennusvalmis setti. Sisältää 10 kpl Humi 1 -antureita tarvikkeineen.

2. Humi 2- anturit betonivalun kuivumisen seurantaan.
3. Humi D -mittauspalvelu, jonka avulla Humi-antureiden RH-kosteudet luetaan.
4. Humi D -pilvipalvelu, raportointi ja mittaustulosten seuranta.

HUMI 2 -KOSTEUSANTURIT BETONIN KUIVUMISEN SEURANTAAN
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Kosteusantureiden avulla voidaan selvittää märkätilojen kunto il-
man porauksia. Märkätiloissa olevat anturit sijoitetaan niin, että ne 
antavat tiedon seuraavien märkätila-alueiden kosteudesta:
• Märkätilan seinärakenne
• Märkätilan lattiarakenne
• Lattiakaivon ympäristö 

Kosteusantureiden edut ja hyödyt

• Lisää käyttökohteen turvallisuutta ja jälleenmyyntiarvoa
• Humi 1 -antureilla pystytään seuraamaan märkätilan lattia- ja 

seinärakenteiden kosteutta vedeneristeen alta, aina 100 mm:n 
syvyyteen saakka

• Antureiden mittaaminen tapahtuu langattomasti ainetta rikkomatta
• Soveltuu pitkäaikaiseen kosteusseurantaan
• Omatoiminen asennus ja käyttö helppoa asennusohjeiden mukaan
• Anturit ovat sijoitettavissa juuri niihin paikkoihin, joiden kosteu-

den seuranta on tärkeää
• Liitettävissä helposti kiinteistön huolto- ja laaduntarkkailujärjes-

telmään
• Edullinen ja luotettava

1. Pesuhuoneen lattiakaivon viereen 50 mm lattiakaivon reunoista.

2. Suoraan suihkusekoittajan alle 150 mm sekoittajasta.

3. Suihkun lähin viereinen seinä 100 mm lattiasta ja nurkasta.

4. Suihkun lähin viereinen lattianurkka 50 mm viereisistä seinistä.

5. Suihkuseinän alareuna 50 mm lattiasta.

6. Muiden vesipisteiden alle seinälle esim. pesuallas, pesukone, 
150 mm vesipisteiden alapuolelle.

7. ja 8. Muut lattian läpiviennit esim. WC-istuin, pesuallas ja vesi-
johdot, 150 mm läpivientien reunoista lattiakaadon suuntaan.

9. Pesukoneen alle 150 mm seinästä lattiakaadon puolelle.

10. Saunan lattiakaivon viereen 50 mm lattiakaivon reunoista.

• Kahden viereisen anturin minimietäisyyden oltava vähintään 
150 mm.

• Anturin ja metallisen kappaleen väliin jätettävä vähintään 20 
mm väli, kuten esim. lattian lämmityskaapelin, teräsverkon tai 
metallisten vesiputkien.

• Anturin mittaus vaatii n. kork. 50 x lev. 100 x pit. 200 mm vapaan 
tilan. Anturia ei saa asentaa esim. WC-istuimen alle tai suihkusei-
näkkeen tai pinta-asennuksena tulevien vesijohtojen ja kalustei-
den kohdalle.

Humi 1 -kosteusanturisarja sisältää:
• 10 kosteusanturia (75 x 75 mm, paksuus 2 mm)
• erikoiskiinnityslaasti
• mittapullo
• sekoitusrasia
• asennus- ja käyttöohje
• HCS linssitarra

HUMI D -LUKULAITE

Humi D -lukulaite on helppokäyttöinen ja luotettava kosteusmit-
tari, jolla mitataan rakenteen suhteellista kosteutta Humi-kosteus-
antureista.

Kosteusmittari tiedot:
• Tarkkuus ± 2.5 RH %
• Kosteusalue 65...98 RH %
• Lämpötila-alue ± 0...+ 40 °C
• Aina 100 mm:n syvyyteen saakka

Tavallisesta porareikämittauksesta poiketen tämä mittaustoimen-
pide ei riko laattoja tai rakenteita. Humi D -lukulaite viedään lähelle 
mitattavaa Humi-anturia, jolloin lukulaitteella on mitattavissa jopa 
100 mm syvyydeltä anturin ympäristön kosteus. 

Kosteusmittauksia suorittavat Vigilan Oy:n valtuuttamat tahot,  
lisätietoja www.vigilan.fi.

Humi 1 -antureiden ohjeellinen sijoittaminen märkätiloihin 

HUMI 1 -KOSTEUSANTURISARJA ESIM. MÄRKÄTILOJEN SEURANTAAN


