
ATOMATION® SMARTFARMING RATKAISUT

LIHANTUOTANTO
PELTOJEN JA KASVUALUSTAN VALVONTARATKAISU
SAANNON MAKSIMOINTI 

PP-rest Oy / Atomation®

• 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
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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.
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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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Kuinka Atomation toimii – Käyttökohde-esimerkki
Kriittiset maatilan laitteet ja ympäristön seuranta lihantuotannossa 

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 toimintakyvyn 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 
kertoo, syötetäänkö karjaa ajoissa ja 
kuinka paljon rehua syötetään. 

• Navetan sisäistä lämpötilaa 
seurataan myös sisäilman ja 
tuulettimien toiminnan 
korreloimiseksi. Kun lämpötila 
nousee, henkilökunta saa 
ilmoituksen epänormaalista 
tuulettimen toiminnasta.
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Kuinka Atomation toimii – Käyttökohde-esimerkki
Peltojen ja kasvualustan valvontaratkaisu -

Kasvualustan kosteuden ja lämpötilan etävalvonta 

Ongelma: 

• Kasvualustan lämpötilan ja kosteuden etävalvonta digitaalisella 
ja etäyhteydellä ei ole koskaan ollut vaihtoehto useimmille 
viljelijöille kustannusten ja monimutkaisuuden vuoksi.

• Tällä hetkellä viljelijöiden pitää kävellä pellolla, mitata lämpötila 
eri mittapisteistä ja tallentaa ja analysoida mittaustulokset.

Ratkaisu:

• Atomation peltojen seurantaratkaisu ratkaisee tämän 
ongelman. Atomit asennetaan koettimeen ja varustettaan 
ulkoisilla antureilla kompostikentän lämpötilan ja kosteuden 
seuraamiseksi.

• Atomeja asennettaan keskeisiin paikkoihin yhtenäisen 
mittauksen varmistamiseksi koko peltoalalle. Atomit mittaavat 
säännöllisesti lämpötilaa ja kosteutta sääntelyn 
noudattamiseksi. Kynnysarvot asetettaan ilmoittamaan 
viljelijälle, milloin pelto on tarkistettava, ja toimiin (lannoitus, 
kastelu, suojaus) on ryhdyttävä.
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Kuinka Atomation toimii – Käyttökohde-esimerkki
Peltojen valvontaratkaisu - kompostointikentän lämpötilaratkaisu

Tulokset: 
• Atomit alkavat välittömästi ilmoittamaan 

lämpötilan vaihteluista ja toimittavat kriittisen 
hälytyksen, mikä parantaa pellon tuottoa.

• Atomit ilmoittavat tietoja säännöllisin väliajoin 
(tarvittaessa myös hälytysten kanssa), jotta 
viljelijä saisi luotua optimaaliset pellon 
elinkaarimallit.

Bonus:
• Pellon lämpötilan ja kosteuden seuraaminen 

koko tuotannon elinkaaren ajan antaa viljelijälle 
mahdollisuuden myydä lopputuotetta 
korkeammilla kustannuksilla! Tämä 
kilokohtaisten tulojen kasvu kompensoi 
Atomation-ratkaisun kustannukset.
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Kuinka Atomation toimii – Käyttökohde-esimerkki
Grofit ja Atomation yhteistyö - Saannon maksimointi

Ongelma: 

• Tasalaatuinen kastelu on kriittinen toiminto maatalouden sadon 
ja kasvien kasvun maksimoimiseksi.

• Viljelystä riippuen, maaperän koostumuksen, ympäristön 
lämpötilan ja kosteuden tunteminen voi pelastaa sadon.

Ratkaisu:

• Grofit tekee yhteistyötä Atomation:n kanssa saadakseen tietoja, 
joilla viljelijät voivat lisätä satoa.

• Atomit tarjoavat tietosyötön, joka sisältää maaperän 
jännityksen, kosteuden ja lämpötilan.

• Tiedot toimitetaan räätälöidyn sovelluksen kautta Grofit-tiimille, 
joka analysoi tiedot.

• Analysoituaan datan, Grofit-tiimi antaa suosituksen viljelijälle, 
joka tekee tarvittavat muutokset tuotannon maksimoimiseksi.
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Kuinka Atomation toimii – Käyttökohde-esimerkki
Grofit ja Atomation yhteistyö - Maataloustuoton maksimointi

Tulokset: 
• Grofit-ratkaisua käyttävät viljelijät 

saavuttavat jopa 20% paremman sadon, 
maksimoivat viljelykasvien geneettisen 
potentiaalin, saavuttavat paremman tuoton 
ja paremman laadun sekä säästävät vettä, 
lannoitteita ja muita kustannuksia.

Bonus:
• Kuivien alueiden viljelijät pystyivät 

vähentämään vedenkulutustaan ja 
vähentämään viljelyjen 
tuotantokustannuksia edelleen.

• Viljelijät pystyvät tehokkaammin 
saavuttamaan Kestävän Kehityksen 
tavoitteet.
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Linkkejä

https://solisdisplay.com/atomation/

https://www.atomation.net/

https://www.grofit-ag.com/

https://summitsmartfarms.com/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6894648438915510273

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6894614370123440128

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6892773387362541569
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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/
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