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• Atomation® Smart Sensorit (ts. 
Atomit) parantavat 
maatilakeskusten 
toimintaympäristön sekä 
koneiden ja laitteiden toimintaa 
antamalla reaaliaikaista tietoa 
ympäristön ja/tai koneiden ja 
laitteiden  poikkeavasta 
toiminnasta avainhenkilöstölle

• Atomation antaa henkilöstölle 
reaaliaikaisen näkymän koneiden 
ja laitteiden tilasta sekä 
epänormaalista toiminnasta 
(esim. sähkökatkos, lämpötilan 
muutos, kaatunut/vinossa oleva 
laite, tärinä, isku, sähköinen 
toiminta). Tämän ansiosta 
huoltotoimenpiteet voidaan 
aloittaa heti ja 
ennaltaehkäisevästi, ilman 
vakavia tuotantokatkoksia – näin 
säästetään aikaa ja kustannuksia

1/27/2021 1



ATOMATION®
MAATILAKESKUSTEN IoT- RATKAISUT

PP-rest Oy / Atomation®

Pilotointiprojekti USA:n kolmanneksi suurimman 
sianlihan tuottaja kanssa – Maatilojen IoT-
ratkaisujen suurin asiakkaamme USA:ssa

Asiakas tarjoaa palveluja riippumattomille 
sianlihantuottajille, mukaan lukien geenitiedot ja 
hallintajärjestelmät 

Sopimusasiakkaamme, joka ottaa käyttöön 
Atomation- systeemin koko Pohjois-Amerikan 
toiminnoissa nopealla aikavälillä

Asiakkaan vaatimukset: Tuulettimien, CO2 arvojen 
sekä rehunsyötön monitorointi

Jopa 25% säästö rehukustannuksissa –
rehunsyötön- ja kulutuksen monitorointi ja 
oikeaikainen reagointi ongelmatilanteisiin ja 
rehutilauksiin

Uusi Atomation- innovaatio tulossa pian 
markkinoille: Rehunkulutuksen mittaus siilon 
sisällä

Tyypillinen suuren tilakeskuksen Atomation-
järjestelmä: 2 yhdysporttia (GW-R 1.0c) + 10 
Atomia (AT-R1.0) – Investointi noin  4,700€ (5-
vuotta)
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Atomation® Smart Sensorit (Atomit) –
MAATILAKESKUSTEN IoT- RATKAISU(USA Pilottihanke)
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MAATILAKESKUSTEN IoT- RATKAISUT: HYÖTY
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• Parannetut ja vakaat siipikarjan ja karjan kasvuolosuhteet
• Ihanteellinen lihan laatu ja kasvatusprosessi
• Tasalaatuinen ja kontrolloitavissa oleva liha/rasva- suhde ts. nopea kasvu ja lisääntyneet lihantuotot
• Terve siipikarja ja karja

• Hallittu ruokintaprosessi
• Optimoitu rehunkulutus
• Optimoitu rehun tilausprosessi (ts. Rehutilauksen voidaan tehdä edullisimpaan markkinahintaan ja oikea-aikaisesti)

• Automatisoitu valvonta- ja hälytysjärjestelmä tärkeiden laitteiden mekaanisten vikojen varalta (ruokinta, 
ilmastointi)

• Lämpötila
• CO2

• Tärinä (Tuulettimet, Moottorit, Kuljettimet), Sähkökatkokset, Laitteiden optimaalisen käytön hallinta (Moottorit, 
Tuulettimet)

• Tulossa pian: Rehun määrän mittaaminen siilon sisällä
• Atomation® varoittaa, ennen kuin korvaamatonta vahinkoa tapahtuu

• Suurin osa mekaanisten laitteiden ongelmista antaa "ennakkovaroituksen" ennen täydellistä rikkoutumista
• Pidentää laitteiden käyttöikää ja vähentää ylläpitokustannuksia



Atomation® Smart Sensorit (eli Atomit)
Yksinkertainen ohjelmointi, kivuton toteutus

• Atomation® Atomit ovat pieniä, paristokäyttöisiä antureita, joilla on tehokkaat laskentamahdollisuudet. Niiden 
asennus on helppoa, ja niitä voidaan käyttää monien toimintaympäristöjen ja laitteiden tilan seuraamiseen 
kaikenkokoisissa asennuksissa.

• Langattomat anturit toimittavat tärkeitä reaaliaikaisia hälytyksiä operaattoreille tekstiviestien, sähköpostin tai 
RESTful-sovellusliittymän kautta aina, kun tilan muutos tai ongelma havaitaan.

• Helppo asentaa– Kiinnitä Atomit mihin tahansa laitteeseen muutamassa minuutissa. Suuntausta tai sijaintia varten ei 
vaadita erityismääräyksiä.

• One-Touch Kalibrointi – One-Touch Kalibroinnin jälkeen, Atomit oppivat ympäristönsä ja alkavat toimia täysin. 
Hälytykset alkavat automaattisesti Atomation Cloud Services -palvelun kautta.

• Poikkeuksiin perustuvat ilmoitukset – Vastaanota teksti- tai sähköpostihälytyksiä vain, kun kynnysarvot ylitetään.

• Langaton Kommunikaatio – Atomit kommunikoivat langattomasti Bluetoothin ja matkapuhelimen kautta. 
Matkapuhelinliitännät ja laitevalvonta sisältyvät jokaiseen Atomation-ratkaisuun.

• Paristokäyttöinen– Atomit voidaan asentaa mihin tahansa ilman, että sinun tarvitsee huolehtia virran kytkemisestä. 
Jokainen laite sisältää 5 vuoden palvelun.

27/01/2021 PP-rest Oy / Atomation® 5



ATOM: GW-R1.0c

GW-R1.0c
• 146mm x 87mm x 57mm
• Bluetooth Low Energy kommunikaatio 

AT-R1.0 Atomien kanssa, kantama 
800m

• LTE Cat-M1 cellular suoraan 
yhteydenpitoon pilvipalvelimeen

• GPS- paikannus
• Helppo asentaa
• Huoltovapaa, suljettu, kotelointi
• 5- vuoden akunkesto ja alhaisen 

varaustason varoitus
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ATOM: AT-R1.0

AT-R1.0
• 57.91mm x 64.01mm x 35.05mm
• Lämpötila-, kiihtyvyys- ja EMF-anturit
• Määrittää: Tärinä, Kallistus, Isku, 

Sähkövirta päälle / pois päältä, Laitteisto 
aktiivinen / Idle / Off

• Kynnyspohjaiset hälytykset
• Bluetooth Low Energy -yhteys Atomation 

Gatewayn kanssa
• Helppo asentaa
• Huoltovapaa, suljettu, kotelointi
• 5- vuoden akunkesto ja alhaisen 

varaustason varoitus
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ATOM: AT-U1.0c

AT-U1.0c
• 146mm x 87mm x 57mm
• Lämpötila-, kiihtyvyys- ja EMF-anturit
• Lämpötila-, kiihtyvyys- ja EMF-anturit
• Määrittää: Tärinä, Kallistus, Isku, Sähkövirta päälle / 

pois päältä, Laitteisto aktiivinen / Idle / Off
• Kynnyspohjaiset hälytykset
• Bluetooth Low Energy -viestintä mobiililaitteisiin
• LTE-M cellular suoraan yhteydenpitoon 

pilvipalvelimeen
• GPS- paikannus
• Suunniteltu toimimaan välillä -58 - + 85ºC
• 7- vuoden akunkesto ja alhaisen varaustason varoitus
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ATOM: AT-C1.0

AT-C1.0
• Halkaisija 28.5mm, Korkeus 17.7mm
• Lämpötila- ja kiihtyvyysanturit
• Määrittää: Tärinä, Kallistus, Isku, 

Laitteisto aktiivinen / Idle / Off
• Kynnyspohjaiset hälytykset
• Bluetooth Low Energy -yhteys 

Atomation Gatewayn kanssa
• Kiinnitetään magneettisesti laitteisiin
• 2- vuoden akunkesto ja alhaisen 

varaustason varoitus
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Ota yhteyttä!

PP-rest Oy / Atomation®

PP-rest Oy
Saukonkatu 6 C 15
20760 Piispanristi
Finland
VAT FI19636842
EORI FI1963684-2

Mobiili/WhatsApp/Signal:
+358 50 3011103

Sähköposti:
atomation@pp-rest.com
sales@pp-rest.com
jukka@pp-rest.com

https://solisdisplay.com/atomation/

1/27/2021 10


