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CTRL REALITY OY

• CTRL Reality on Suomen kokeneimpia yhdistetyn todellisuuden
sovellusten kehittäjiä. Yrityksen kotipaikka on Turku.
• CTRL:n kehitystiimillä on laaja kokemus lisätyn todellisuuden
(Augmented Reality, AR) ja virtuaalitodellisuuden (Virtual Reality, VR)
sovellusten kehittämisestä teollisuuden ja museoalan kohteisiin.
• CTRL Realityn kilpailuetu on kokonaisuuden hallinta - tunnemme
teknologiat ja niiden hyödyntämistavat ja osaamme rakentaa
asiakkaan tarpeita vastaavan toteutuksen.



MITÄ TARJOAMME?

Tuotteet ja palvelut
• Teollisuus
• Kultturiperintö ja museot
• Koulutus
• Tapahtumat

Avainteknologiat
• Lisätty todellisuus (AR)
• Immersiivinen
virtuaalitodellisuus
• 360° Media
• Mobiiliteknologiat



Virtuaalityökalu Rengaslinjaa ja Naavatar-järjestelmää varten
15.6.2017-31.10.2018

Naavatar-ryhmä:
www.naavatar.fi

Yhteistyössä:

KIRA-digi kokeiluprojekti

http://www.naavatar.fi/
http://www.hydrocell.fi/fi/


HVAC VR – TEKNISTEN TILOJEN MODERNI
SUUNNITTELUTYÖKALU
• HVAC VR on virtuaalityökalu, jota
voidaan käyttää
lämmönjakohuoneiden ja muiden
kiinteistön teknisten tilojen
suunnitteluun.
• Virtuaalitodellisuudessa
suunnittelija kokee suunnitelman
välittömästi, mikä auttaa erityisesti
suunniteltaessa ahtaisiin ja jo
olemassa oleviin tiloihin.



HVAC VR – TEKNISTEN TILOJEN MODERNI
SUUNNITTELUTYÖKALU
• Oikeilla mittasuhteilla tehty suunnittelu helpottaa
urakkasuunnittelua sekä asennusta.
• Uusi tapa luoda suunnitelmia auttaa pienentämään
materiaalihukkaa sekä helpottaa pysymään sovituissa
toteutusaikatauluissa.
• Voidaan havainnollisesti kertoa tilaajalle järjestelmästä jo ennen
tilausta, mikä edelleen helpottaa tilaajaa investointipäätösten teossa.
• Työkalu mahdollistaa käyttöhenkilökunnan kouluttamisen jo ennen
järjestelmän valmistumista.



HVAC VR ESITTELYVIDEO

https://youtu.be/-8xbcqzCRlk

https://youtu.be/-8xbcqzCRlk


MITEN TYÖKALU TOIMII?

• Tilan mallintaminen
• Laitemallien tuonti 3D-malleina
• Laitteiden asettelu sopivimpiin paikkoihin
• Putkien vetäminen
• Liittimien, mittareiden ja muiden lisälaitteiden asentaminen
• Suunnitelman testaaminen ja hyväksyntä
• Tukea asennukseen
• Käyttöhenkilökunnan koulutus ja ylläpidon tuki



TILAN MALLINTAMINEN

• Malli olemassa olevasta tilasta.
• lämmönjakohuone
• muu tekninen tila

• Karsitaan mallista epäolennainen.
• Käytetään näin saatua mallia
suunnittelun pohjana.



LAITEMALLIEN TUONTI

• Eri laitetoimittajien laitteiden mallit
tuodaan järjestelmään.
• Tukee lukuisia yleisimpiä 3D-
formaatteja (3D, 3DS, 3MF, AC, AMF, ASE, ASSBIN,
ASSXML, B3D, BLEND, BSP(Q3D), BVH, COB, CSM, DAE, DXF,
FBX, GLTF, HMP, IFC, IRR, IRRMESH, LWO, LWS, MD2, MD3,
MD5, MDC, MDL, MS3D, NDO, NFF, OBJ, OFF, OGEX, PLY, Q3D,
Q3S, RAW, SCN, SIB, SMD, STL, TER, VTA, X, X3D, XGL, XML, ZGL)

• Malleihin lisätään tarvittavat
lisätiedot, mm. putkiliitäntöjen tiedot.
• Tiedot talletetaan pilveen, josta ne
pystytään jakamaan sovelluksen
käyttäjille.



LAITTEIDEN ASETTELU

• Asetellaan tarvittavat laitteet
oikeaan tekniseen tilaan oikeissa
mittasuhteissa.

• valitaan lisättävä laite valikosta
• pyöritetään oikeaan asentoon
• siirretään oikeaan paikkaan

• Voidaan varmistua riittävästä
tilasta asennusta ja huoltoa
ajatellen.



PUTKIEN VETÄMINEN

• Vedetään asennuksen tarvitsemat
putket.
• Valitaan putkimateriaali ja -koko.
• Lisätään putkiin tulevat laitteet
(mittarit, venttiilit, ym.)
• Voidaan tarkastella
asennettavuutta ja huollettavuutta
putkivetojen ja laitteiden
suunnittelun jälkeen.



TESTAAMINEN, ESITTELY JA ASENNUS

• Suunnitellun tilan toimivuus
voidaan testata ajatellen
asentamista ja ylläpitoa.
• Suunniteltua laitteistoa voidaan
esitellä asiakkaille ja sidosryhmille.
• Asennuksen tueksi työkalusta saa
mm. osaluettelot sekä
mobiililaitteilla tarkasteltavat 360-
kuvat suunnitelmasta.



KOULUTUS JA YLLÄPITO

• Käyttöhenkilökunnan koulutus
voidaan aloittaa jo ennen kuin
järjestelmää on alettu rakentamaan.
• Laitteiden käyttöä voidaan kouluttaa
reaaliajassa tai kouluttaja voi tehdä
tallenteita virtuaalitodellisuudessa
myöhemmin seurattavaksi.
• Työkalulla luotua mallia voidaan
hyödyntää myös ylläpito-
toimenpiteiden suunnittelussa.



YHTEENVETO

Virtuaalinen työkalu mahdollistaa uudenlaiset, tehokkaat
toimintatavat
• Myynnin tukena – suunniteltavan laitteiston esittely
• Suunnittelun tukena – laitteiston sijoittuminen oikeaan tilaan
• Toteutuksen suunnittelun tukena – työmäärän arviointi
• Asennuksen tukena – miten asennetaan
• Käyttöönoton tukena – henkilöstön koulutus
• Ylläpidon tukena – valvonta ja koulutus



http://www.ctrlreality.fi
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