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MITEN VEDENJAKELU HYÖTYY
DIGITALISAATIOSTA?
Vedenjakelun digitaaliset ratkaisut auttavat vastaamaan kaupungistumisen ja
ympäristönsuojelun vesilaitoksille asettamiin vaatimuksiin. Teknologian kehittyminen on
tehnyt yhteiskunnan laajamittaisesta digitalisoinnista taloudellisesti kannattavaa ja uudet
teknologiat, kuten IoT, tuovat uusia mahdollisuuksia myös vesihuoltoalalle.
Vedenjakelun haasteet
Vesilaitokset kohtaavat päivittäin vedenjakeluun liittyviä haasteita.
Esimerkiksi vesipula, lisääntynyt veden kulutus, korkeat
energiakustannukset, kaupungistuminen ja vesihävikki pakottavat
vesilaitokset etsimään innovatiivisia ratkaisuja.

Laitteiden välittämä data antaa mahdollisuuden tietoon perustuvalle
päätöksenteolle ja auttaa tekemään vedenjakelusta kestävämpää ja
tehokkaampaa.
Sekä vesilaitos että ympäristö hyötyvät
Vedenjakeluverkoston digitalisointi aiheuttaa tietysti kustannuksia, mutta
tälle investoinnille on hyvät perusteet. Vuotokohtien paikantaminen
vähentää tehokkaasti vesihävikkiä. Jakelujärjestelmän optimointi säästää
myös energiaa, kun vettä tarvitsee toimittaa vain todellisen kulutuksen
mukaisesti.

Vesihävikillä tarkoitetaan jo puhdistettua vettä, joka menetetään jossakin
vaiheessa vedenjakeluverkostoa ennen sen päätymistä kulutukseen.
Laskuttamaton vesi paitsi tuhlaa luonnonvaroja, aiheuttaa myös
taloudellisia menetyksiä. Laskuttamattoman veden osuus vaihtelee
maailmanlaajuisesti 5%:sta jopa 80%:iin joillain alueilla. Vedenkäsittelyn
kestävyyteen on siis syytä kiinnittää huomiota.

Digitalisaation mahdollistama läpinäkyvyys helpottaa toimintojen
automatisointia ja tehostamista.

Haasteena on ympäristön ja vesivarojen suojelun yhdistäminen
vedentuotannon ja -jakelun sujuvuuteen sekä turvallisuuden ja vedenlaadun
parantamiseen. Yksi tärkeä osa ratkaisua on vedenpaineen ja -laadun
valvonta jakeluverkostossa.

Digitaaliset ratkaisut auttavat vähentämään vesihävikkiä, energiankulutusta
ja käyttökustannuksia sekä varmistamaan veden laadun. Yksittäisen
laitoksen saavuttamien etujen lisäksi digitalisaatio auttaa vastamaan myös
globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

Kokonaiskuva vedenjakeluverkostosta
Vedenjakeluverkoston tuhannet venttiilit, liittimet ja palopostit tarjoavat
mahdollisuuden saada arvokasta tietoa verkoston tilasta. Mitä jos ne
pystyisivät lähettämään kaiken tämän tiedon käyttöösi?
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KANSAINVÄLISET VAATIMUKSET
-YK:N TAVOITTEET JA
EU-DIREKTIIVI
Paikallisen vesilaitoksen tehtävänä on varmistaa puhdas vesi omille asiakkailleen. Maailman
vesihaasteiden vuoksi puhtaan veden saatavuus ja vesivarojen suojelu ovat kuitenkin
tärkeitä teemoja myös kansainvälisessä politiikassa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta on suunniteltu viemään maailmaa
kestävämpään suuntaan.
Vedenjakeluverkoston digitalisointi auttaa vesilaitoksia parantamaan
tehokkuuttaan ja vähentämään vesihävikkiä, suojellen samalla
luonnonvarojamme. Näin ollen se antaa merkittävän panoksen YK:n
kestävän kehityksen tavoitteiden 6 (puhdas vesi ja sanitaatio) ja 11
(kestävät kaupungit ja yhteisöt) saavuttamiseen

EU:n juomavesidirektiivi
Digitalisaatio mahdollistaa päätöksenteon pohjaksi tarvittavan tiedon
saannin, mutta se voi osoittautua välttämättömäksi myös kansainvälisen
lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi.
EU:n juomavesidirektiivin tarkotus on varmistaa turvallisen, puhtaan
juomaveden saanti. Siinä otetaan kantaa juomaveden kanssa
kosketuksissa oleviin materiaaleihin, juomavedessä esiintyvien aineiden
pitoisuuksiin sekä painotetaan riskienhallintaa ja vesihävikin pienentämistä.
Vuodot ja putkirikot aiheuttavat koko putkiston saastumisriskin. Siksi
kaikilta jäsenmailta vaaditaan vesihävikin arviointia ja sen vähentämiseen
liittyvien tavoitteiden asettamista. Uusi teknologia tukee näitä tavoitteita
parantamalla verkoston paineenhallintaa, helpottamalla vuotojen
paikantamista ja ehkäisemällä vesivarkauksia.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ihmisten käyttöön tarkoitetun
veden toimitukseen, käsittelyyn ja jakeluun sovelletaan riskiperusteista
lähestymistapaa, joka kattaa koko toimitusketjun. Riskinarvioinnin tulisi
sisältää myös vääränlaisen verkoston paineen aiheuttamat riskit. Liian
alhainen paine muodostaa vuotovesien aiheuttaman saastumisriskin, kun
taas liian korkea paine lisää vesihävikkiä ja putkirikkojen riskiä. Verkostoon
asennetut paine- ja lämpötila-anturit sekä palopostien ja venttiilien
etävalvonta auttavat varmistamaan verkoston turvallisuuden.
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VERKOSTON TOIMINTA
LÄPINÄKYVÄKSI
Useissa maissa vedenjakelusta vastaavat yritykset käyttävät dataa jakeluverkostojensa
hallinnassa. Kotitalouksiin asennetut vesimittarit mahdollistavat todelliseen kulutukseen
perustuvan laskutuksen. Vesilaitoksen ja kulutuspisteiden väliin jää kuitenkin laaja alue,
jossa mittauksia ei juuri ole käytössä.
Vesilaitoksen ja kulutuspisteiden väliseen verkostoon on asennettu tuhansia
venttiilejä, liittimiä, haaroitusventtiilejä ja paloposteja, joita voitaisiin
hyödyntää tiedon hankintaan. AVK Smart Water mahdollistaa tämän tiedon
keräämisen älykkäillä, helposti jakeluverkostoon asennettavilla laitteillaan.
Niiden ansiosta vesilaitos voi kerätä arvokasta tietoa verkostostaan ja
saada selkeän kokonaiskuvan sen tilanteesta.

Verkoston läpinäkyvyys helpottaa vuotokohtien paikallistamista, mikä
puolestaan auttaa vähentämään vesihävikkiä. Vesihävikin vähentäminen
säästää myös energiaa, sillä vettä voidaan pumpata vain tarvittava määrä.
AVK Smart Water -ratkaisuiden käyttöönotto tarjoaa kuitenkin lukuisia
muitakin etuja.
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AVK SMART WATER
DIGITAALISET RATKAISUT
VEDENJAKELUVERKOSTOON
AVK Smart Water on kehittänyt uuden konseptin, jossa AVK venttiileihin ja paloposteihin
yhdistetyt IoT-laitteet valvovat vedenjakeluverkoston toimintaa ja keräävät kaiken tarvittavan
tiedon. Tämä digitaalinen ratkaisu auttaa vähentämään vesihävikkiä, parantamaan
riskienhallintaa ja tehostamaan toimintaa - tehden vedenjakelusta kestävämpää.
VIDI-laitteet hyödyntävät IoT-teknologiaa valvontaan
AVK Smart Water ratkaisut valvovat vedenjakeluverkostoa IoT- pohjaisten
laitteden avulla ja siirtävät tiedot pilvipalveluun. Tämä mahdollistaa tietoon
perustuvan päätöksenteon.

VIDI Cloud-alustan Leakage Monitor-lisäosan kehittyneet algoritmit
käyttävät VIDI Flow -lähettimien välittämää tietoa hyväkseen vuotomäärien
seurannassa ja putkirikkojen havaitsemissa. Tämä toiminto auttaa
kohdentamaan resursseja oikein ja lyhentämään vuotojen kestoa.

VIDI-laitteilla rakennat älykkään verkoston. Voit valvoa verkoston toimintaa
etänä, diagnosoida ongelmia, prorisoida ja hallita huoltotoimenpiteitä ja
optimoida koko verkostosi tehokkuuden.

VIDI Cap ja VIDI Positioner lähettävät ilmoituksen, kun palopostia
tai venttiiliä käytetään. Tämä auttaa vähentämään varkauksista tai
sabotaasista johtuvaa vesihävikkiä.

VIDI-laitteet:
• VIDI Positioner venttiileille
• VIDI Cap paloposteille
• VIDI Open/Close
• VIDI Flow, VIDI Pressure ja VIDI Temperature
• VIDI Level kaivojen pinnanmittaukseen

Tehosta verkostosi toimintaa
AVK Smart Waterin älykkäät paineanturit tarjoavat verkoston
paineenhallinnassa tarvittavan tiedon. Paineenhallinta vähentää
putkirikkoja, alentaa pumppujen energiakulutusta ja pidentää putkistosi ja
laitteidesi elinikää.

Laitteet keräävät tietoa ja lähettävät sen VIDI Cloud-alustalle, joka on AVK
Smart Waterin kehittämä pilvipalvelu.
Tarjoamalla keinon valvoa verkostoa ja tehdä sen toiminta läpinäkyväksi,
VIDI-ratkaisu auttaa vähentämään vesihävikkiä, parantamaan tehokkuutta
ja hallitsemaan riskejä paremmin.
Vähennä vesihävikkiä tehokkaasti
Parempi verkoston paineenhallinta on yksi tehokkaimmista keinoista
vähentää pieniä vuotoja ja putkirikkoja. VIDI Pressure antaa tarvittavat
tiedot koko verkoston paineenhallintaan ja siten auttaa vähentämään
vesihävikkiä.

VIDI Pressure ja VIDI Temperature tekevät jakeluverkoston hetkellisen
tilanteen läpinäkyväksi, mikä helpottaa asiakkaiden kyselyihin vastaamista.
Asiakaspalvelusi taso paranee, vaikka käytät siihen vähemmän aikaa.
VIDI Positioner ja VIDI Cap vähentävät venttiilien ja palopostien
tilanteen selvittämiseen kuluvaa aikaa ja nopeuttavat siten esimerkiksi
huoltotoimenpiteitä. VIDI-laitteet pitävät henkilökunnan aina ajan tasalla
venttiilien ja palopostien käytöstä ja helpottavat vedenjakeluverkoston
hallintaa.

ÄLYKKÄÄN RATKAISUN EDUT
TEHOSTA TOIMINTAA
PARANNA RISKIENHALLINTAA
VÄHENNÄ VESIHÄVIKKIÄ
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Parempi riskienhallinta tiedon avulla
Vedenjakeluun liittyy monia riskejä. Liian alhainen verkoston paine lisää
vuotovesien aiheuttamaa riskiä veden saastumiselle, mikä puolestaan
muodostaa vakavan riskin kuluttajien terveydelle. VIDI Pressure antaa
hälytyksen, jos paine verkostossa putoaa asetusarvon alle.
Palopostit ja yleisessä käytössä olevat venttiilit muodostavat riskin
tahallisesti tai tahattomasti aiheutetulle veden saastumiselle. VIDI Pressure
tai VIDI Positioner auttavat pienentämään tätä riskiä antamalla hälytyksen,
jos paloposti tai venttiili avataan.
AVK Smart Waterin kokonaisratkaisu pitää sinut ajan tasalla verkoston
tilasta. VIDI-anturit havaitsevat muutokset verkoston tilassa, esimerkiksi
kun venttiili avataan tai suljetaan, tai epätavalliset muutokset paineessa,
lämpötilassa tai virtaamassa. Häiriö verkoston toiminnassa voi johtaa
painehäviön kasvamiseen ja siten energiakustannusten kasvamiseen.

VIDI Positioner havaitsee maan alle asennetun venttiilin käytön.

VIDI Cap -suojatulpalla varustettu paloposti paikallisella paloasemalla. Palopostin
käyttö vaikuttaa huomattavasti vedenpaineeseen alueella. Siksi vesilaitoksen
on tärkeä tietää, milloin palopostia käytetään, jotta voidaan erottaa palopostin
normaalikäytön ja putkirikon aiheuttama painehäviö toisistaan.

IoT-teknologiaa hyödyntävät, paristokäyttöiset paineanturit voidaan asentaa
jakeluverkoston kriittisiin kohtiin.
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VIDI POSITIONER KERTOO
VENTTIILIESI TILANTEEN
Venttiilit ovat erittäin tärkeä osa vedenjakeluverkostoa. Jos tärkeimpien venttiilien asento ei
ole tiedossa, se voi vaikeuttaa veden laadun varmistamista ja lisätä vesihävikkiä. Venttiilien
asennon valvonta antaa verkostonhallinnan kannalta tärkeää tietoa ja auttaa optimoimaan
jakeluverkoston toimintaa.

VIDI
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Yleensä arvio venttiilin asennosta perustuu oletukseen, koska venttiili on asennettu maan
alle. VIDI Positionerin ansiosta asiaa ei enää tarvitse arvailla. Se kertoo sinulle, onko venttiili
auki, kiinni vai jotain siltä väliltä.

Voi olla vaikea pysyä ajan tasalla verkostossa sijaitsevien venttiilien
asennosta. Vaikka henkilökuntaa olisi ohjeistettu kirjamaan ylös muutokset
tai palauttamaan venttiilit aina takaisin alkuperäiseen asentoonsa, niiden
tilanteesta ei aina voi olla täysin varma.

Ratkaisu voidaan asentaa joko uusiin tai jälkiasennuksena jo käytössä
oleviin AVK venttiileihin. Kun VIDI Positioner on otettu käyttöön, se valvoo
venttiilin auki/kiinni-asentoa. Kun venttiilin asento muuttuu, lähetetään
tästä tieto VIDI Cloud - alustalle.

AVK Smart Waterin kehittämä ratkaisu mahdollistaa verkostosi venttiilien
asennon valvonnan. VIDI Positioner antaa tärkeää tietoa, jonka avulla voit
tehdä tarkat suunnitelmat venttiilien sulkemisesta esimerkiksi vuoto- tai
putkirikkotapauksissa.

VIDI Positioner auttaa hallitsemaan väärässä asennossa olevien venttiilien
aiheuttamia riskejä ja parantaa valmiutta reagoida veden saastumiseen tai
vesihävikkiin.
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VIDI PRESSURE AUTTAA
VÄHENTÄMÄÄN VUOTOJA
Paineen hallintaa pidetään hyödyllisimpänä ja kustannustehokkaimpana keinona vähentää
vuotoja verkostossa. Älykäs VIDI Pressure auttaa valvomaan vedenpainetta verkostossa.
Paineen hallinta vähentää laitteiden ja putkistojen kulumista, pidentää niiden käyttöikää ja
alentaa huoltokustannuksia.

VIDI

VIDI Pressure

Vähennä laitteiden ja putkistojen kulumista
Verkoston paineen vaikutus vuotomääriin on tunnettu tosiasia.
Putkirikot eivät kuitenkaan aina johdu korkeasta paineesta, vaan myös
paineenvaihteluiden aiheuttama putkien laajentuminen ja supistuminen
rasittaa verkostoa ja aiheuttaa putkirikkoja.
Paineen valvonta on älykkään verkoston paineenhallinnan edellytys.
Paineen vaihtelun ja sen aiheuttamien putkirikkojen vähentäminen vaatii
älykkään paineanturin ja ohjelmiston, joka mahdollistaa anturin antamien
tietojen käsittelyn.
Esimerkiksi säätöventtiiliin asennettu VIDI Pressure mittaa ja tallentaa
paineen 5 minuutin välein ja siirtää mittaustiedot VIDI Cloud -pilvipalveluun
säännöllisesti. Tämä tieto auttaa saamaan selkeämmän yleiskuvan
putkistoon kohdistuvasta rasituksesta.
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VIDI Pressure yhdistettynä älykkääseen säätöventtiiliin auttaa tekemään
oikeita päätöksiä ja siten:
•
•
•
•
•

Vähentää putkistoon kohdistuvaa rasitusta
Vähentää laskuttamattoman veden määrää ja vesihävikkiä
Minimoi riskin veden saastumiselle
Vähentää energiankulutusta
Minimoi putkirikkojen riskin

PYSY AJAN TASALLA KAIVOJEN
TILASTA VIDI LEVELIN AVULLA
Tulviminen muodostaa riskin kaivoihin asennetuille laitteille. Siksi kaivojen tarkastuksiin
käytetään paljon resursseja, mikä vie aikaa ja rahaa. VIDI Levelin ansiosta saat tiedon
kaivon veden tai hiekan pinnasta automaattisesti.

Minimoi tulvimisen aiheuttamat laiteongelmat
VIDI Level mittaa etäisyyden lähimpään pintaan kaivossa ja lähettää
hälytyksen heti, kun veden tai hiekan pinta kaivossa muuttuu. VIDI Leveliä
voidaan käyttää myös lukuisin muihin vesihuollon tarpeisiin.

Koska VIDI Level havaitsee veden tai hiekan pinnan muutoksen, se antaa
varoituksen, mikäli laitteet ovat vaarassa joutua tulvivan veden alle. Näin
tulvariskiin voidaan reagoida nopeasti ja minimoida laitteille aiheutuvat
vahingot.

Ultraääneen perustuva menetelmä mahdollistaa mittauksen ilman suoraa
kontaktia veteen tai hiekkaan, joten mittaus soveltuu myös pinta- ja
jätevesille.
Pinta-anturia voidaan käyttää veden ja hiekan pinnan valvontaan
aluemittauskaivoissa. Iot-teknologiaa hyödyntävää, paristokäyttöistä anturia
voidaan käyttää myös esimerkiksi vesilähteen pinnan mittaukseen, muulle
pintavedelle tai jopa jätevesien ylivuoto- tai keruualtaissa.
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VIDI OPEN/CLOSE AUTTAA
VALVOMAAN VERKOSTOSI
LAITTEITA
Epävarmuus verkostossa sijaitsevien laitteiden tilanteesta
voi vaikeuttaa riskienhallintaa, kasvattaa vesihävikkiä ja
heikentää toiminnan tehokkuutta.

VIDI
Yleensä arvio venttiilin asennosta perustuu oletukseen tiedon sijasta.
Tarkkaa tietoa venttiilien asennosta voi olla hankalaa saada, koska venttiilit
on asennettu maan alle ja ne sijaitsevat laajalla alueella.
VIDI Open/Close

Venttiilit ovat tärkeä osa jakeluverkostoa ja tieto niiden asennosta on
oleellista verkoston käytön ja hallinnan kannalta.
Kokonaiskuvan saaminen verkoston tilanteesta on usein hankalaa. VIDI
Open/Close kertoo, onko tärkeä venttiili tai muu laite auki vai kiinni.
AVK Smart Waterin kehittämä VIDI Open/Close transmitter havaitsee
venttiilin asennon ja lähettää tiedot VIDI Cloud -alustalle. Näin pysyt ajan
tasalla siitä, ovatko verkostosi tärkeimmät venttiilit auki vai kiinni sekä siitä,
jos niiden asento muuttuu. Kun lähetin havaitsee magneetin siirtyvän aukitai kiinni-kytkimen kohdalle, se lähettää hälytyksen venttiilin muuttuneesta
asennosta.
VIDI Open/Close transmitter soveltuu useille venttiilityypeille, esimerkiksi
käsipyörällä varustetulle kumiluistiventtiilille tai vivulla varustetuille
läppätakaiskuventtiileille. VIDI Open/Closea voidaan käyttää myös muissa
laitteissa, esim. kaivonkansien tai venttiilihattujen auki/kiinni-ilmaisimena.

Käytätpä VIDI Open/Closea venttiileissä, kaivonkansissa tai
venttiilihatuissa, sen antamien tietojen avulla saat verkostosi paremmin
hallintaan.
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VIDI

VIDI Flow

VIDI Temperature

VARMISTA VEDEN LAATU VIDI FLOW AUTTAA
VIDI TEMPERATUREN
VÄHENTÄMÄÄN
AVULLA
VUOTOJA
VIDI Temperature mittaa veden lämpötilaa
verkostossa. Sen keräämä tieto auttaa
vesilaitosta arvioimaan veden laatua
jakeluverkostossaan reaaliajassa.

Älykäs VIDI Flow kertoo reaaliajassa
kullekin jakelualueelle toimitettavan
veden määrän. VIDI Flow lähettää tiedon
virtausmittarin rekisteröimistä pulsseista
VIDI Cloud-alustalle, joka muuntaa
pulssitiedon virtaamaksi.

Virtauksen häiriintymisestä tai pysähtymisestä johtuva veden seisominen
muodostaa riskin bakteerikasvulle verkostossa, sillä seisovan veden
laatu heikkenee nopeasti. Joissakin maissa veden laatu voi heiketä myös
maanpäällä sijaitsevien vesiputkien lämpenemisen vuoksi.

VIDI Flow kertoo tarkasti kuluttajille toimitettavan veden määrän ja
mahdollistaa nopean reagoinnin häiriötilanteissa. Virtaaman muutokset
voivat johtua esim. vuodosta tai putkirikosta. Vuodon ollessa kyseessä,
veden kulutus kasvaa jatkuvasti ja lisää vesihävikkiä.

VIDI Temperature mittaa veden lämpötilaa ja antaa siten tietoa veden
laadusta. Mittaustiedot lähetetään VIDI Cloud -alustalle, jossa käyttäjät
voivat katsella tietoja ja päättää mahdollisista toimenpiteistä. Näin
kuluttajille toimitettavan veden laatu voidaan varmistaa.

Kun tarkka virtausmäärä kullekin jakelualueelle on tiedossa, sitä voidaan
verrata alueen vedenkulutukseen. Näiden tietojen perusteella voidaan
häiriötilanteisiin reagoida nopeasti, mikä vähentää vesihävikkiä sekä
alentaa käyttö- ja huoltokustannuksia.
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VIDI CAP HAVAITSEE
LUVATTOMAN KÄYTÖN JA
VÄHENTÄÄ VESIHÄVIKKIÄ
Vesivarkaudet paloposteista ovat merkittävä tekijä
vesihävikin synnyssä. Niitä voi olla vaikea havaita ja hävikin
määrää on hankala edes arvioida. VIDI Cap lähettää
säännöllisesti tiedot palopostin tilasta pilvipalveluun.
Palopostit on sijoitettu laajalle alueelle, joten niiden käytön valvominen on
haastavaa. Luvaton käyttö havaitaan usein vasta silloin, kun vahinko on jo
tapahtunut.
Siksi tieto palopostien tilasta on tärkeää. Suojatulpan auki/kiinni-asennon
valvonta on tehokas tapa varmistaa, että tiedät koko ajan miten ja milloin
palopostejasi käytetään.
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VIDI

Varmista jakeluverkostosi turvallisuus
Kun palopostisi on varustettu VIDI Cap
-suojatulpilla, tiedät jatkuvasti, onko paloposti
auki vai kiinni. Kun IoT-laite lähettää hälytyksen,
voit tarkastaa onko paikalla palokunta tai
suoritetaanko kyseiselle palopostille juuri
huoltoa.
Palopostien tilatiedon avulla niiden väärinkäytön
aiheuttama vesihävikki voidaan helpommin
erottaa putkirikkojen aiheuttamasta hävikistä.
Se auttaa vähentämään vesihävikkiä ja
laskuttamattoman veden osuutta.
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IoT-TIEDONSIIRTO
MAHDOLLISTAA JOUSTAVAT
RATKAISUT
VIDI-laitteet käyttävät edistyksellistä IoT-tekniikkaa, joka
mahdollistaa tehokkaan tiedonsiirron, pitkän käyttöiän
paristoille sekä hyvän tietoturvan.

VIDI
VIDI
Alusta

PLIVI

LoRa
SIGFOX
LoRa

API

PLIVI

Asiakkaan
IT-järjestelmä

Laitteet käyttävät LoRa-tiedonsiirtoa. LoRa-verkko voidaan muodostaa
yksityisenä verkkona asentamalla yksi tai useampia LoRa-yhdyskäytäviä tai
käyttää olemassa olevaa julkista LoRa-verkkoa.

AVK Smart Water -ratkaisu tukee useita erilaisia asennustapoja. Eri
vesilaitoksilla voi olla erilaisia tarpeita tietojen näyttämiselle ja käsittelylle,
joten jokaisen laitoksen on mahdollista valita heidän tarpeisiinsa sopivin
toteutusvaihtoehto.

Suomessa LoRa-verkkopalveluja tuottaa mm. Digita. Julkisia LoRaverkkopalveluja tuottavat mm. yliopistot, korkeakoulut ja jotkin yksityiset
tuottajat.
Itse toteutetussa LoRa-verkossa tiedonsiirron kustannus on alhaisempi.
Kun LoRa-yhdyskäytävä on asennettu, kustannuksia syntyy vain sen
sähkönkulutuksesta ja SIM-kortin datamaksuista.
Tieto kulkee minne haluat - langattomasti
Riippumatta siitä käytetäänkö tiedonsiirtoon yksityistä vai julkista verkkoa,
tieto voidaan siirtää sinne, missä siitä on eniten hyötyä. Laitteilta saatava
tieto voidaan integroida laitoksen SCADA- tai GIS-järjestelmään joko
suoraan julkisesta LoRa-verkosta tai VIDI Cloud -alustan kautta.
Useimmissa tapauksissa SCADA- tai GIS-järjestelmään integroinnin lisäksi
kannattaa hyödyntää myös VIDI Cloud -alustaa, sillä se helpottaa tiedon
käsittelyä ja auttaa muodostamaan nopean tilannekuvan.

VIDI
PILVI
TIEDONKERÄYS

SIGFOX
LoRa

4G/IP

API

Asiakkaan
IT-järjestelmä
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VIDI
Alusta

MUUTA EPÄVARMUUS TIEDOKSI
VIDI CLOUD - OHJELMISTON
AVULLA
VIDI Cloud on pilvipalvelu tiedon yhdistämiseen ja
visualisointiin. Sen avulla voit hyödyntää yksittäisiltä laitteilta
saadut tiedot ja muodostaa kokonaiskuvan verkostostasi.

VIDI Cloud -alusta antaa hyvän yleiskuvan vedenjakeluverkostosi tilasta
VIDI-laitteista kerätyn tiedon avulla. Ajantasainen tieto auttaa kehittämään
ja tehostamaan toimintaasi.
Paikasta riippumaton VIDI Cloud mahdollistaa tiedon visualisoinnin
useilla eri tavoilla ja auttaa operoimaan jakeluverkostoasi ketterästi ja
kustannustehokkaasti.
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MISSÄ, MILLOIN JA MILLÄ
LAITTEELLA HALUAT
Pilvipalvelu tarjoaa reaaliaikaisen valvonnan, historiatietoon perustuvat
trendianalyysit, tietojen lataamisen ja suorituskykymittarit (KPI) SaaSpalveluna (Software-as-a-Service). Pääset katsomaan tietoja millä tahansa
laitteella (älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella).
VIDI Cloud -palvelussa voit katsoa ja vertailla useita mittaustietoja ja
viestejä. Voit lisäksi vertailla tallennettuja historiatietoja eri ajanjaksoilta.
VIDI Cloudin tallentama data antaa käyttäjälle paremman ymmärryksen
vedenjakeluverkoston toiminnasta ja luo hyvän pohjan ajantasaiseen
tietoon perustuvalle päätöksenteolle, kustannussäästöille ja optimaaliselle
resurssien käytölle.
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HELPOMPI JA TEHOKKAAMPI
OMAISUUDENHALLINTA
NOTIGram
NOTIGram on älypuhelinsovellus (android tai iOS), joka lähettää hälytyksiä
VIDI Cloud -alustalta. Sovelluksen käyttö on helppoa ja se antaa
mahdollisuuden reagoida nopeasti häiriötilanteisiin.
Sovelluksen päätehtävä on ilmoittaa häiriötilanteesta. Jos esimerkiksi
palopostiin asennettu VIDI Cap havaitsee, että paloposti on avattu, se
lähettää hälytyksen VIDI Cloud -pilvipalveluun. Sieltä hälytys lähetetään
edelleen NOTIGram-sovellukseen, jossa hälytyksen voi kuitata. Mikäli
hälytystä ei kuitata, se ilmestyy uudelleen käyttäjän asettaman odotusajan
kuluttua.

NOTIGram ominaisuudet
• Ilmoitus hälytyksestä (ääni- ja visuaalinen ilmoitus)
• Älypuhelinsovellus (android tai iOS)
• Hälytykset SCADA-ohjelmistosta
• Äänisynteesi
• Hälytykseen reagointi
• VIDI-palautetoiminto

Lisäksi NOTIGram kertoo kyseisen laitteen tarkan sijainnin, sillä VIDIlaitteet voidaan paikantaa. Viesti voidaan välittää edelleen lähimmälle
henkilölle tarkempaa paikan päällä suoritettavaa tarkastusta varten.
NOTIGram-sovelluksessa on oma osionsa hälytysten analysointia varten.
Hälytysnäkymästä saadaan tarkempaa tietoa hälytyksen ajankohdasta
ja syystä. Palautetoiminto antaa mahdollisuuden tarkastella hälytyksen
aiheuttamia toimenpiteitä.
Useiden laitteiden hallinta voi olla hankalaa, mutta NOTIGramin
hälytysilmoituksen auttavat pysymään tilanteen tasalla ja helpottavat
verkoston operointia ja huollon suunnittelua.

Leakage Monitor aluemittaukseen
Leakage Monitor on VIDI Cloud -alustan lisäosa, joka analysoi vesitaseen
jokaisella mittausalueella. Neljän eri laskentamenetelmän avulla se kertoo,
jos jakeluverkoston osassa on vuoto tai putkirikko.
Kulutuksen, vuotojen ja putkirikkojen seurannan avulla näet heti kunkin
alueen tilanteen. Lisäksi Leakage Monitor huomioi vedenkulutuksen
muutokset vuodenaikojen mukaan ja yleisinä vapaapäivinä.
Leakage Monitor tarjoaa mahdollisuuden asettaa raja-arvot ja luoda
raportit kullekin aluemittausjärjestelmälle.
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DIGITALISAATIO VARMISTAA
JUOMAVEDEN LAADUN
ASIAKASTARINA

Tanskalainen Skanderborg Forsyning toimittaa
hyvälaatuista juomavettä laajalle alueelle. Jakelualueella
sijaitsevien palopostien tilasta on hankala pysyä ajan
tasalla.

Skanderborg Forsyningin prioriteetti on toimittaa kuluttajille hyvälaatuista
juomavettä. He halusivat myös parantaa palopostiensa toimintaa ja
valitsivat tähän projektiin yhteistyökumppanikseen AVK Smart Waterin.
Skanderborg Forsyningin vesilaitos Tanskassa kokee ongelmalliseksi sen,
ettei heillä ole käsitystä siitä mikä paloposteista on käytössä ja kuka
sitä käyttää. Palopostit on tarkoitettu vain palolaitoksen ja vesilaitoksen
käyttöön, mutta luvatonta käyttöä on joskus esiintynyt, eikä laitos ole
selvillä onko syynä varkaus vai vadalismi. Luvaton käyttö on laitonta ja
aiheuttaa veden saastumisriskin.
“Skanderborg Forsyning hakee jatkuvasti tapoja minimoida juomaveden
laatua mahdollisesti heikentävät tilanteet. Siksi meille oli tärkeää
löytää ratkaisu, joka kertoisi kuinka kauan paloposti on ollut käyttämättä”,
kertoo Skanderborg Forsyningin käyttöpäällikkö.
IoT varmistaa juomaveden laadun
Skanderborg Forsyning päätti etsiä älykkään ratkaisun, joka mahdollistaisi
verkoston palopostien valvonnan ja sen myötä vähentäisi ja lopulta
lopettaisi luvattoman käytön.
AVK Smart Waterin kehittämä VIDI Cap on ratkaisu, joka mahdollistaa
palopostien käytön seurannan. VIDI Cap on palopostin suojatulppaan
kiinnitettävä IoT-laite, joka lähettää radiosignaalin pilvipalveluun aina, kun
tulppa avataan.
“IoT-pohjainen ratkaisu on vesilaitoksille luotettava ja kustannustehokas
tapa valvoa vedenjakeluverkostoaan ja reagoida oikealla tavalla,
kun suojatulpan avaaminen havaitaan”, toteaa AVK Smart Waterin
Liiketoiminnan kehitysjohtaja.
Etuja ja uusia mahdollisuuksia
AVK Smart Waterin VIDI Cap tarjoaa useita etuja ja mahdollisuuksia
vesilaitoksille. Sen lisäksi, että nähdään onko palopostin suojatulppa
auki vai kiinni, voidaan myös tarkastaa kuinka kauan paloposti on ollut
käyttämättä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää verkoston huuhtelussa,
mikä on tärkeää seisovan veden aiheuttaman bakteerikasvun ja veden
saastumisen ehkäisemiseksi.
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Tämä IoT-ratkaisu mahdollistaa myös kuluttajien tiedottamisen palopostien
käytöstä, sillä käyttö saattaa aiheuttaa raudasta ja mangaanista johtuvia
veden värin muutoksia.
“IoT-ratkaisu antaa uusia mahdollisuuksia ja etuja, parantaa palveluamme ja
auttaa varmistamaan juomaveden laadun,” kehuu käyttöpäällikkö.
Entä palopostien valvonta tulevaisuudessa?
AVK Smart Water ja Skanderborg Forsyning ovat testanneet ratkaisua
hyvin tuloksin ja Skanderborg Forsyning suunnitteleekin jo verkostonsa 80
palopostin digitalisoinnin seuraavaa askelta.
“Odotamme yhteistyömme jatkumista Skandeborg Forsyningin kanssa, jotta
voimme auttaa heitä varmistamaan veden turvallisuuden heidän alueellaan.”
kertoo AVK Smart Waterin Liiketoiminnan kehitysjohtaja.
Tulevaisuuden suunnitelmista AVK Smart Water toteaa: “Tulevaisuudessa
toteutamme monia mielenkiintoisia projekteja ja olemme jo ottaneet
käyttöön lisää IoT-laitteita, kuten VIDI Positioner, VIDI Pressure ja VIDI
Temperature.”
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