
Case: 
Mukautettu ohjaus ja ilmastoinninsäätö kiinteistössä

Sokos Hotel Flamingo Vantaalla on hyvä
esimerkki, kuinka hotellialalla voidaan huomioida
ilmastovaikutukset kiinteistön sisäilman täydellä
hallinnalla. Sokos Hotel Flamingo laajeni uudella
rakennuksella vuonna 2019, ja Reginin tehtäväksi
tuli uusien ilmastolaitteiden asentaminen. 

Teknisesti järjestelmä oli suhteellisen
monimutkainen, sisältäen runsaasti kenttäväylillä
tehtyjä toteutuksia 

Regin AB on osa Regin-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Euroopassa ja Aasiassa. Regin
toimittaa tuotteita ja palveluita, joilla kontrolloidaan sisäilmanvaihtoa, lämpötilaa ja kosteutta,
päämääränä energiansäästö kiinteistöissä.

Uusi rakennus täyttää
matkailualan kansainvälisen
Green Key-
ympäristömerkinnän kriteerit.

Sokos Hotel Flamingo, punainen siipi Vantaalla

Haastattelussa systeemisuunnittelija
Tom Dahlberg ja kehittäjä Simon
Jönsson Regin AB:stä.
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- Modbus oli käytössä pumpuille ja
palopeltijärjestelmille, M-bus energia- ja
vesimittareille sekä KNX valaisinjärjestelmille.

Lisäksi järjestelmässä oli 232 huoneyksikölle
erikseen suunnitellut ja asennetut
ilmanvaihtokoneet. Uusi räätälöity ratkaisu tuo
energiasäästöjä, mm. lämpötilan,
ilmankosteuden ja valaistuksen säätelyllä. 
 Mukana on myös aurinkopaneelijärjestelmä
tuottamaan lämmintä vettä ja sähköä
rakennukseen.

http://nohau.se/
http://www.nohau.fi/


Syksystä 2019 alkaen Regin on analysoinut
alustansa kaikki lähdekoodit CodeSonar-työkalua
käyttäen. ”Nyt käytämme CodeSonaria kaikissa
uusissa kehityshankkeissa”, selventää Tom.
”Mielestämme tämä on askel eteenpäin koodin
laadunvarmistuksessa”, Simon kertoo. ”Kun
annamme koodin muiden osastojen käyttöön
uuden tuotteen kehittämiseksi, niin he saavat
luotettavan, virhevapaan koodin. Staattinen
koodianalyysi varmistaa, ettei osastolta toiselle
siirrettävässä koodissa ole piileviä vikoja, jotka
toisessa käyttöympäristössä voivat olla
ongelmallisia. 

Regin on päättänyt ajaa koodianalyysin
lähdekoodilleen kahdesti päivässä. ”Näin
optimoimme ajankäytön ja varmistamme laadun.”

Koodinlaadun varmistaminen Reginillä perustuu
koodin jatkuvaan katselmointiin, jossa kehittäjät
testaavat koodia jatkuvasti ja päivittäin. Jos koodin
laatu katsotaan hyväksyttäväksi, suoritetaan vielä
automaattinen laitteistotestaus. ”Nyt meillä on
myös CodeSonar liitettynä mukaan prosessiin.”

Jos prosessissa ilmenee virhe tai poikkeama, siitä
tulee sisään kirjautuneelle kehittäjälle
sähköpostiin ilmoitus. Kuitenkin kaikki, jotka ovat
yhteydessä järjestelmään näkevät sen. Kyseessä
voi olla hyvinkin pienen bugin korjaus, mutta
korjaukset käydään silti läpi automaattisella
testauksella ja CodeSonarilla.

Regin uskoo, että yksi CodeSonarin eduista ja
tärkein syy työkalun käyttöönottoon osana
tarkistusprosessia on siinä, että se analysoi
koodista virheitä, jotka olisi vaikea löytää
tavallisella koodikatselmuksella ja jotka jäisivät
helposti testaajilta huomiotta.

Staattinen koodianalyysi – laadunvarmistus
ohjelmistokehityksen tukena

Simon ja Tom esittelevät, miten Reginillä suoritetaan
laitteistotestausta.

”Käytämme nyt
CodeSonaria kaikessa

uuden sulautetun
tuotekehityksen puolella”.
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