
Atomation® Smart 
Sensorit (ts. Atomit)

Liitä valvomattomat laitteesi langattomasti verkkoon (IoT)
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Ratkaisemme Ongelmat – eri tavalla!
Automaatio                   vs.                   Atomation
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Joustava ja itseasennettava vain  murto-osalla automaatiojärjestelmän kustannuksista



Ratkaisemme Ongelmat – eri tavalla!

Älykäs, 
Yksinkertainen, 
Skaalattava

Ei vaadi 
Asiakasinfrastruk-
tuuria

SINÄ
ASENNAT

ATOM
OPPII

ATOM 
KOMMUNIKOI

SINÄ
TIEDÄT

Sinä asennat 
yksinkertaisesti, vain 

liittämällä Atomin 
laitteeseen

Atom oppii, mikä on 
Normaali ja monitoroi 

epänormaaleja 
toimintoja

Atom kommunikoi 
langattomasti tarpeen 

mukaan

Sinä tiedät, mitä 
käyttöympäristössä 

tapahtuu
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Ongelmista Mahdollisuuksiksi!
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Ongelma Ongelmanratkaisu

Prioriteetit - uusien projektien 
aloittamatta jättäminen

Ei tarvita tietotekniikkaa tai lisäohjelmointitukea - helppo 
asentaa ja heti toiminnassa

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen 
(CSAT - Customer Satisfaction Score) ei 
ole toiminnan ydin

Vaikka seisokkien lyhentäminen on Atomation-asennuksen 
tärkeä etu, tärkeä on myös toiminnan / kenttätiimien yleinen 
parannus

Tiedä mikä ongelma on, mistä se on aiheutunut ja mikä voi olla 
tarpeen korjausten suorittamiseksi ennen tiimien lähettämistä 
oikeaan paikkaan tarvittavilla varusteilla ja varaosilla.

Budjetti Rajoitettu Investointi mitattavalla tuotolla - verrattuna 
suurempiin suunniteltuihin ja budjetoituihin  projekteihin / 
investointeihin, Atomation-ratkaisu tarjoaa mitattavissa olevan 
tuoton (siksi Atomien asentaminen projektin alussa on kriittistä)

Et ole varma Atomationin tuomasta 
lisäarvosta?

Kohteen sijainnista riippuen, vastaus on helppo:
• Vaativat luonnonolot (Myrsky, Lumi, Tuuli, Tärinä)
• Lämpötila / Kosteus / Tulvat / Kuivuus
• Kriittinen infrastruktuuri tai asiakkaat
Mitä yksi suuri ongelma (seisokit, tuhoutunut lasti, rikkoutunut 
kone, ylikuumentunut palvelinhuone ...) maksaa?



Hintaesimerkki - Sähköverkko
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HINTAESIMERKKI - SÄHKÖVERKKO

100 sähkötolppaa / Program

Hinta / Tolppa / Kuukausi 10.00 €
Kokonaishinta - 5-vuoden pläni
Hinta / Tolppa * 100 tolppaa * 12 kk * 5 vuotta 60,000.00 €
Program hinta / Vuosi 12,000.00 €

Kuinka paljon säästän huoltokustannuksissa, kun ongelmat voidaan paikantaa heti ja 
tarkasti? 
Kuinka paljon säästän huoltokustannuksissa, kun Atomation antaa ennakkovaroituksen, 
ennen koneen tai kohteen täydellistä rikkoontumista?
Kuinka paljon säästän henkilökustannuksissa, kun vian tarkka Paikka ja laatu on ennalta 
selvillä? 
Mikä on asiakastyytymättömyyden hinta esim. Sähkökatkoksissa? 
Mikä on tuotantoseisokkien hinta, jos elintärkeä tuotantokone tai –laite hajoaa ennalta-
arvaamattomasti?



Atomation Sensoriratkaisu 
– Kuinka se toimii?
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Kuinka se toimii?

Atom 
AT-R1.0

Gateway
GW-R1.0c to 
Datan lataus

Atom 
AT-C1.0

Atom 
AT-U1.0c

Rest API

Itsenäinen, langaton tietojärjestelmä

Cat M1 LTE 
Kommunikaatiot

Atomation 
Cloud 

Database
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Mobiilihälytys

Sijainti ja Status
Valvontakeskus



Hallitse App:n tai Valvontakeskuksen avulla
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Keskitetty tai yksilöllinen 
kokoonpano

• Konfiguroitavat kynnysarvot ja 
raportointivälit

• Yksittäiset tai joukkopäivitykset
• Käytä Atomation-koontinäyttöjä tai 

integroi olemassa oleviin 
ohjausjärjestelmiin (avoin API)

• Android ja IOS O/S



GW-R1.0c Gateway - Liitä
Atomit Pilveen

• 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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AT-U1.0c Atom - All-in-one-
ominaisuus etäsovelluksiin

• 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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AT-R1.0 Atom – Kompakti ja 
kestävä laitteiden valvonta

• 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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AT-C1.0 Atom - Yksinkertainen
“Early Warning” laitteille 

• 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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Käyttökohteet
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Sähköverkko
Kuka tahansa voi asentaa 
• Voidaan asentaa mille korkeudelle 

tahansa (suositeltava asennuskorkeus 3 
– 3.5 metriä) 

• Itse-kalibroiva: Suuntausta tai sijaintia 
varten ei vaadita erityismääräyksiä

• Nimettävä laitetietokanta
• Automaattinen liitäntä ja rekisteröinti
Vaikeasti saavutettavissa oleva 
infrastruktuuri
• Vähennä kalliiden laitteiden 

kustannuksia pylväiden löytämiseksi ja 
korjaamiseksi vaikeilla alueilla

• Suositus: AT-U1.0c

Sääalttiit alueet
• Sää- ja luonnonkatastrofien 

aiheuttamat suuret käyttökatkot ovat 
välittömästi arvioitavissa

• Suositus: AT-R1.0 pylväisiin ja GW-
R1.0c kommunikointiin

Syrjäinen sijainti
• Tunnistaa katkokset paikoissa, joissa 

nykyiset mittarit eivät tunnista riittävän 
tarkasti ja tehokkaasti katkoksia ja 
ihmiset eivät ole lähellä havaitsemassa 
häiriökohteita

• Suositus: AT-R1.0c tai AT-R1.0/GW-
R1.0c  - pylväiden välimatkasta riippuen

Kriittiset rakennelmat
• Monitoroi useita suurjännitetornin osia 

ennaltaehkäisevän huollon kannalta
• Suositus: AT-R1.0 tai AT-C1.0 ja GW-

R1.0c kommunikointiin



Kuinka Atomation toimii - Sähköverkko
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SÄHKÖN JAKELUN KATKOKSET MAKSAVAT MILJOONIA JA AIHEUTTAVAT TYYTYMÄTTÖMYYTTÄ

“Suurten tapahtumien” osuus on alle 20% kaikista palvelun keskeytyksistä, mutta toisaalta yli 50% 
keskimääräisestä ajasta ilman jakelua. Vaikka ne ovat harvinaisempia kuin “säännölliset” tapahtumat, 
niillä on suurempi vaikutus asiakaskokemukseen.

– US Energy Information Administration -



Kuinka 
Atomation 

toimii –
Käyttökohde-

esimerkki

Teräsmaston 
Monitorointi

Ongelma: 
Kentällä terästorneihin kohdistuu monenlaisia ilmasto-olosuhteita 
ja mahdollisia vaurioita. Torneissa on useita antureita, jotka kaikki 
mittaavat erilaisia tietoja. Nämä anturit edellyttävät, että 
työntekijät käyvät torneissa esim. lataamassa ja analysoimassa 
tietoja. Nämä ovat aikaa vieviä ja hankalia toimenpiteitä tornin 
sijainnista riippuen. Valmistaja halusi tietää, mitkä tapahtumat ja 
ilmasto-olosuhteet vaikuttivat fyysisesti  torneihin, ja halusi 
etävalvontaratkaisun!

Ratkaisu:
Useita atomeja asennettiin eri paikkoihin jokaiselle yksittäiselle 
rakenteelle, hyödyntäen tuuli-, tärinä-, kallistus-, lämpötila-
antureita sekä kykyä havaita sähköverkon (EMF) toiminta / 
puuttuminen. Atomation sieppasi kaikki valmistajan tarvitsemat 
datapisteet ja latasi kaikki tiedot suoraan pilveen. Ei enää vierailua 
torneissa tietojen lataamiseksi!
• Onko jäätä tai muita sääolosuhteita, jotka vahingoittavat tornia?
• Kuinka paljon linja liikkuu?
• Onko valokaaria?
• Onko voimakkaiden tuuliolosuhteiden aikana rakenteiden kulmat 

tai fyysiset ominaisuudet muuttuneet?
• Onko puita tai jotain muuta vaikuttanut torneihin tai rakenteisiin?
• Onko alueella tulipaloja (tärkeä informaatio USA:ssa)?
• Ovatko johdot jännitteisiä?
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Kuinka 
Atomation 

toimii –
Käyttökohde-

esimerkki

Teräsmaston 
Monitorointi

Tulokset:
• Atomit pystyivät ennustamaan torneista saadun datan 

perusteella ongelmien todennäköisen esiintymisen
• Valmistaja sai dataa vaimennuslaitteiden sijoittamisesta 

- tornien käyttöiän säilyttäminen / parantaminen
• Myös tornien tuuli ja tärinä mitattiin ja seurattiin, jotta 

torni pysyisi tasapainossa.
• Jäätyminen määritettiin alle 32 tunnin Fahrenheit-

asteen lämpötilalukemilla yli 24 tunnin ajan.
• EMF: ää käytettiin määrittämään johtojen jännite 
• Itsenäiset atomit kiinnitettiin tornien käsivarsiin. 

Vakiomalli Atom tunnistaa lämpötilan, linjan 
jäätymisalueen ja tutkii erilaisia   tärinämalleja.

• Ihmisresursseja käytettiin tehokkaammin kentällä, mikä 
johti parempaan työvoiman hallintaan ja ennakoivaan 
huoltotarpeeseen.

• Torniongelmat tunnistettiin ennen seisokkeja tai 
ongelmia esiintyi kentällä niiden tietojen vuoksi, jotka 
atomit raportoivat, mikä antoi valmistajalle lisätietoja 
torneihin vaikuttavista stressitekijöistä, parannuksista 
valmistukseen ja rakenteeseen sekä parempaan 
suorituskykyyn asiakkailleen
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MAATILAKESKUSTEN IoT- RATKAISUT
• 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



Kuinka Atomation toimii – Maatilakeskusten IoT- ratkaisut
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Atomation
Firmware

Atomation
Pilvipalvelin Asiakkaan 

Pilvipalvelin

Atomation SDK

Asiakkaan Mobiliili-
aplikaatio

= Atomation IP

= Acuity IP

= Neutraali/Open Source

Optionaalisesti 
asiakkaan

CO2 Sensori

Atoms
AT-R1.0

10 / Tilakeskus

Integraatiokehitys

Gateway(t)
GW-R1.0c

1 - 2 / Tilakeskus

iOS/Android

Asiakas



Kuinka Atomation 
toimii –

Käyttökohde-
esimerkki

Kriittiset maatilan 
laitteet ja 

ympäristön 
seuranta 

karjantuotannossa

Ongelma: 
• Mekaanisten osajärjestelmien ja karjan sijoitusympäristön 

valvonta ei ole koskaan ollut vaihtoehto useimmille 
viljelijöille, kustannusten ja tarvittavien laitteiden 
johdotuksen monimutkaisuuden vuoksi.

• Maatilan laitteiden ja ympäristön seuranta ovat 
ihanteellisia käyttötapoja Atomation-ratkaisulle.

Ratkaisu:
• Atomit ovat paristokäyttöisiä antureita, jotka 

kommunikoivat Bluetoothin (BLE) ja Cat M1 Cellularin 
kautta, lähettävät reaaliaikaisia hälytyksiä tekstiviestinä 
poikkeavuuksien esiintyessä ja seuraavat mekaanisten 
alijärjestelmien toiminnan historiatietoja (koneen 
käytöstä ja käyttöympäristöstä).

• Atomeja asennetaan puhaltimiin, syöttömoottoreihin, 
pumppuihin, generaattoreihin ja lämmittimiin 
karjankasvatuslaitoksen kokonaisvaltaiseen seurantaa ja 
antamaan viljelijälle tärkeitä tietoja karjan terveyden ja 
tuottavuuden sekä  laitteiden toiminatkyvyn
ylläpitämiseksi.
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Kuinka 
Atomation toimii 
– Käyttökohde-

esimerkki

Kriittiset maatilan
laitteet ja 

ympäristön 
seuranta 

karjantuotannossa

• Tulokset: 
• Atomit pystyvät tunnistamaan ja 

hälyttämään heti, kun tilan 
ympäristöjärjestelmät epäonnistuvat, 
säilyttäen karjan terveyden.

• Syöttömoottorin kierron tarkkailu 
osoittaa, syötetäänkö karjaa ajoissa ja 
kuinka paljon rehua syötetään. 

• Navetan sisäistä lämpötilaa seurattiin 
myös sisäilman ja tuulettimien 
toiminnan korreloimiseksi. Kun 
lämpötila nousi, henkilökunnalle sai 
ilmoituksen epänormaalista tuulettimen 
toiminnasta.
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Teollisuus, Koneet, Kaivos- ja Maansiirtoteollisuus
Koneprofiili ja mukautettavat kynnysarvot
• Atomit oppivat, mikä on normaalia koneellesi, 

tarkkailee poikkeavuuksia ja määrittää kynnysarvot, 
jotka seuraavat poikkeamia

Helppo skaalata koko konekantasi seurantaan
• Atomit ovat kustannustehokkaita, helppoja asentaa 

ja käyttää. Lisää helposti atomeja tarvittaessa - voit 
lisätä jatkuvasti lisää koneita IoT: hen

Ei muuta IT-infrastruktuuria
• Atomit kytkeytyvät langattomasti ja ovat täysin 

toimivia itsenäisiä yksiköitä. Muiden tiimien / 
osastojen lisätukea ei tarvita

Edge Computing
• Koska Atomit toimivat hajautetun älykkyyden 

periaatetta noudattaen, monimutkaista tietojen 
tallennusta ei tarvita. Jokainen Atom tunnistaa ja 
ilmoittaa kaikki poikkeamat paikallisesti

Seuraa maantieteellisesti hajautettuja laitteita
• Atomit voivat seurata useimpia koneita / mitä 

tahansa laitetta laajalla maantieteellisellä alueella 
varmistaen, että kaikkia laitteita voidaan valvoa ja 
hallita

Toisin kuin perinteiset SCADA (Supervisory 
control and data acquisition) – ja 
teollisuusohjausjärjestelmät, Atomit eivät vaadi 
johdotusta ohjaushuoneisiin tai ylimääräiseen IT-
infrastruktuuriin. Atomit kiinnittyvät helposti 
koneisiin ja oppivat tunnistamaan laitteesi 
normaalin toiminnan, toimittamalla langatonta 
tietoa koneiden, moottoreiden ja laitteiden 
seurantaan, jotka tällä hetkellä ovat verkon 
ulkopuolella. Aloita vanhojen laitteidesi 
yhdistäminen IoT: hen Atomien avulla!



Kuinka Atomation toimii– Teollisuus, Koneet, Kaivos- ja Maansiirtoteollisuus
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Asenna Atomit kiinnittyvät helposti mihin tahansa laitteeseen sen iästä tai tyypistä riippumatta ja 
ovat pieniä sekä paristokäyttöisiä, mikä vähentää mekaanisen asiantuntemuksen tarvetta, aikaa 
vievää ja kallista johdotusta tai sisätilalaitteiden uudelleensuunnittelua.

Määritä Atomate It! -Sovelluksen käyttö: sovelluksessa kuka tahansa tiimisi jäsenistä voi 
aktivoida Atomit, määrittää laitteen ja mukauttaa kynnysarvoja. Ei vaadi teknistä taitoa tai 
ohjelmointia.

Yhdistä Tarkastele atomeja kaikilla laitteillasi muokattavassa hallintapaneelissa. Käytä 
kaavioita ja analytiikkaa saadaksesi lisää tietoa poikkeavuuksista, seuraamalla laitteiden 
käyttöä ja vikoja sekä ennakoimalla paremmin, milloin koneet voivat olla vikaantumassa.



Kuinka Atomation 
toimii –

Käyttökohde-
esimerkki

Laakerien ja 
moottorin valvonta -
kriittisten koneosien 

valvonta: Seula / 
Erotusjärjestelmät

Ongelma: 
• Seulat ovat avainasemassa monissa 

valmistusprosesseissa. Kun jouset kuluvat tai 
alkavat väsyä, seula alkaa käyttäytyä 
epätasaisesti - joskus kappaleita tippuu (tässä 
tapauksessa kiviä!), mikä johtaa 
turvallisuusriskiin.

Ratkaisu:
• Atomit asennettiin kaikkiin neljään jouseen 

havaitsemaan, milloin jouset alkoivat osoittaa 
väsymyksen merkkejä ennen vikaantumista. 
Atom, jossa oli ulkoinen lämpötila-anturi, 
asennettiin seuraamaan laakerien lämpötiloja.
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Kuinka Atomation 
toimii –

Käyttökohde-
esimerkki

Laakerien ja 
moottorin valvonta -
kriittisten koneosien 

valvonta: Seula / 
Erotusjärjestelmät

Tulokset: 
• Atomit olivat enemmän kuin tehtävänsä mukaisia tässä 

ankarassa ympäristössä, ja ne toimivat moitteettomasti 
heti asennuksen jälkeen. 

• Atomit havaitsivat pieniä muutoksia jousien tärinässä, 
mikä antoi operaattoreille riittävästi tietoa, milloin jouset  
olivat hajoamassa.

• Useiden laitteiden normaalin toiminnan analysointi antoi 
operaattoreille mahdollisuuden nähdä, kun yksi laite ei 
toiminut samalla tavalla kuin muut vastaavat laitteet.

• Laakerin lämpötilan nousu antoi välittömän hälytyksen 
mennä tarkastamaan laakerit, tarjoten yksinkertaisen 
menetelmän laakereiden ja moottoreiden seurantaan.

Bonus: 
• Joskus Atomit antavat tietoa, jota ei odoteta! Käyttäjä 

odotti, että kun pöytä oli toiminnassa ilman kuormitusta, 
laakerin lämpötila olisi matalampi. Näin ei kuitenkaan 
ollut. Lämpötila nousi, kun pöytää käytettiin ilman 
kuormaa. Tämä usean toimintaviikon aikana validoitu 
havainto sai valmistajan uudistamaan huolto-ohjelmansa 
kokonaan.

• Asiakas loi tämän tarkastuksen perusteella uuden 
tarkastusmenettelyn seulan huollon parantamiseksi. Nyt 
he käyttävät atomeja korreloimaan laakerin lämpötilan 
valmistettavien materiaalien kanssa. Tämä antaa heille 
mahdollisuuden parantaa yleistä suorituskykyä ja 
ymmärtää paremmin moottorin huoltotarpeet.
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Logistiikka – Seuraa ja hallitse
Seuraa lämpötilaa, kosteutta ja niiden kerrannaisvaikutuksia 
tuotteen laadun parantamiseksi koko logistiikan elinkaaren 
ajan
• Atomationin logistiikkaratkaisu mullistaa tavaroiden valvonnan 

tavan koko toimitusketjussa. Tiedät, milloin olosuhteet ylittävät 
tuotteille turvalliset kynnysarvot tai milloin tuotteita pudotetaan 
tai niihin kohdistuu muuta ulkoista rasitusta, jotka vaikuttavat 
turvallisen toimituksen varmistamiseen

Iskut
• Seuraa tavaroiden turvallisuutta ja luo aikaleima, jos tuotteet 

putoavat tai törmäävät

Kosteus
• Kosteus voi olla erittäin vahingollista tuotteille. Luo tilasto, kun 

ympäristöolosuhteet ovat asetettujen parametrien ulkopuolella

Mukauta kynnysarvot
• Muuta kynnysarvoja helposti sovelluksellamme, kun tuotteet ja 

olosuhteet  muuttuvat

Lämpötila
• Monet tavarat ovat lämpötilaherkkiä. Atomeilla seuraat, kun 

tuotteet ovat oikean lämpötila-alueen ulkopuolella

Luo seurantaraportti
• Atomit tallentavat tietoja sisäiseen muistiin, vaikka langaton yhteys 

katkeaisi

Seuraa muutoksia
• Saat päivityksiä ja ilmoituksia, kun tuotteet vaihtavat omistajaa 

toimitusketjussa. Dataa voidaan käyttää kustannustehokkaan 
logistiikkasuunnitelun tueksi

Ylläpidä tavaroiden ja 
varastolaitteiden seurantaa koko 
logistiikan elinkaaren ajan.

Seuraa tehokkaasti ja 
kohtuuhintaisesti tavaroiden 
laatua ja turvallisuutta 
jakeluverkostossasi Atomation 
Logistiikkasovelluksella. Varmista 
lasti- ja varastoolosuhteiden 
turvallisuus asettamalla 
kynnysarvot, jotka kirjaavat ja 
hälyttävät, kun tavarat tai laitteet 
ovat esim. asetetun lämpötila- ja 
kosteusalueen ulkopuolella. 
Atomien avulla voit helposti 
seurata varastohyllyjen rasitusta ja 
kuormitusta.



Kuinka Atomation toimii – Logistiikka
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Asenna Atomeja voidaan kiinnittää tai liittää mihin tahansa 
uudelleenkäytettävään kuljetuspakkaukseen ja varastolaitteisiin

Määritä Atomate It! -Sovelluksen käyttö: sovelluksessa kuka 
tahansa tiimisi jäsenistä voi aktivoida Atomit, määrittää laitteen ja 
mukauttaa kynnysarvoja. Ei vaadi teknistä taitoa tai ohjelmointia.

Yhdistä Hallintapaneelimme käyttävät karttoja, kaavioita ja 
analyyseja saadaksesi helposti tietoja Atomeista 
jakeluverkostossasi



Kuinka Atomation 
toimii – Käyttökohde-

esimerkki

LVI-yksiköiden 
seuranta -

Teollisuusjäähdyttimet

Ongelma: 
• LVI-laitteiden valmistaja halusi pystyä 

paikantamaan, valvomaan ja asentamaan jo 
asennettuja, jälkiasennettavia laitteita.

• Koska suurin osa heidän myynnistään 
tapahtuu kanavien kautta, voi olla vaikeaa 
paikantaa myyty laite.

Ratkaisu:
• Sijoittamalla atomeja jäähdyttimen sisälle ja 

tuuletusaukon sisälle yhdyskäytävän kanssa 
valmistaja pystyy nyt tunnistamaan 
jäähdyttimen sijainnin ja saamaan kriittisiä 
tietoja koneen toiminnasta.

• Atomit antavat lämpötila- ja tärinätietoja, 
jotka antavat valmistajalle tietoa koneen 
toiminnasta sekä yksikön sijainnista.
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Kuinka Atomation 
toimii –

Käyttökohde-
esimerkki

LVI-yksiköiden 
seuranta -

Teollisuusjäähdytti
met

• Tulokset: 
• Atomit pystyivät määrittämään syklien 

lukumäärän kompressorin avulla, 
lämpötilan jäähdyttimen sisällä ja 
ulkopuolella, sekä varmistamaan  
laitteen suorituskyvyn ja sijainnin.

• Bonus: 
• Markkinoinnin näkökulmasta he 

tietävät nyt käyttötiedot API: n kautta 
ja pystyvät esittämään markkinoinnin 
hallintapaneelin, jossa näkyy 
jäähdyttimien sijainti ja käyttö / 
analyyttiset tiedot jäähdyttimen 
suorituskyvystä.
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Ota yhteyttä!

PP-rest Oy
Jukka Salin

Saukonkatu 6 C 15

20760 Piispanristi

Finland

VAT FI19636842

EORI FI1963684-2
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Puh. / WhatsApp /Signal:

+358 50 3011103

Email:

jukka@pp-rest.com

atomation@pp-rest.com

Web:

https://solisdisplay.com/atomation/


