
Farmiaisti Varastovahti antaa älyn maatilan polttoaine- ja 
lietelantasäiliöille, kastelualtaille ja kaivoille.

Laite valvoo pinnankorkeuksia 24/7 täysin automaattisesti. Näet 
kännykän näytöltä säiliössä, altaassa tai kaivossa olevan nesteen 
määrän reaaliajassa. Näin optimoit kulutuksen tarkasti ja pystyt 
varmistamaan, ettei tavara pääse huomaamatta loppumaan. 

Varastovahti lähettää hälytyksen raja-arvon alittavasta tai ylittävästä 
määrästä. Laite osaa myös varoittaa varkaudesta tai ilkivallasta ja 
lähettää tarvittaessa täydennyspyynnön toimittajalle.

Laite soveltuu ensisijaisesti nestemäisten aineiden 
pinnankorkeuden mittaukseen. Sensoria ei suositella käytettäväksi 
pölyisessä ympäristössä.

Varastovahti mittalaitteen käyttöönotto

1. Ennen mittalaitteen hankintaa, varmista, että asennuskohteessa 
on saatavana laitteen keskusyksikön käyttämä radioverkkoyhteys

2. Aktivoi laite asennuskohteessa painamalla painiketta sekunnin 
ajan. Aktivointiohjeet tarkemmin AKTIVOINTI ohjeessa LIITE 1.

3. Asenna sensori vaakasuoraan niin, että suppilon mallisella 
tuntoelimellä on esteetön näkymä pintaan. Katso mittaustilan 
tarve LIITE 2.

4. Ilmoita ylä- ja / tai alahälytysrajat ja sähköpostiosoitteesi 
farmiaisti tekniseen tukeen. Saat hälytysrajat ylittävistä 
lukemista ilmoituksen sähköpostiin.

5. Jos haluat seurata määrää tonneina tai litroina pinnankorkeuden 
sijaan. Ilmoita tukeen säiliön mitat.

VARASTOVALVONTA

Ominaisuus Kuvaus

Käyttölämpötila -20°C to +50°C

Suojaus Vesitiivis IP67. Soveltuu ulkokäyttöön

Mittaustarkkuus +/- 1 cm

Paristo kesto Noin 14 vuotta 6h lähetysvälillä laitteen aktivointihetkestä

Pariston tyyppi 3.6V Li-SOCl2 koko 2/3AA

Toimintaperiaate Ultraääni lähetin / vastaanotin

Asennuskierre Sopii suoraan1 ¼”, 1 ½” or 2” BSP kierteeseen. 2” suositeltu

Takuu 12 kk

Tekniset tiedot
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LIITE 1 - AKTIVOINTI

LED Kuvaus

Vihreä 3 x välähdys Kentän voimakkuus on erinomainen. Laite toimintakunnossa.

Vihreä 2 x välähdys Hyvä kentän voimakkuus. Laite toimintakunnossa.

Vihreä 1 x välähdys Kohtalainen kentän voimakkuus. Laite toimintakunnossa

Vihreä / punainen
välähdys 
vuorottelee

Heikko kenttä. Laitteen toiminta epävarmaa. Kaikki mittaustulokset eivät 
tule perille. Laite suositellaan vaihdettavaksi ulkoisella antennilla 
varustettuun laitteeseen.

Punainen x 2 
välähdystä

Verkkoa ei ole saatavana. Laitetta ei voi käyttää kohteessa.

Punainen x 3 
välähdystä

Muu virhe. Kokeile uudelleen. Jos tilanne ei mutu ota yhteyttä farmiaisti 
tekniseen tukeen.

Punainen x 5 
välähdystä

Maksimimäärä painalluksia ylitetty. Odota tunti. Kuusi painallusta tunnissa 
sallitaan.

Ennen laitteen hankintaa ja asennusta, varmista, että 
asennuskohteessa LoraWAN verkko. Kysy lisätietoja verkosta 
farmiaisti tuesta.

Aktivointi

1. Vie laite mahdollisimman lähelle asennuskohdetta. 
Radioverkon voimakkuus saattaa vaihdella lyhyelläkin 
matkalla.

2. Paina painiketta sekunnin ajan kunnes LED valo syttyy. 
Kun laite otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, valo on 
punainen. Jos valo on vihreä, laite on jo rekisteröity.

3. Odota 20-40 s kunnes LED vilkkuu vihreänä tai 
punaisena. Katso ao. taulukosta jatkotoimenpiteet.

4. Kun laite on toimintakunnossa. Asenna kohteeseen. 
Katso asennusohjeet LIITE 2.

Painike

LED
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Englanninkielisiä ohjeita ja video löytyvät osoitteesta: https://tekelek.ie/tank-measurement-
systems/remote-monitoring-systems-rms-tekelek-technology-reliable/remote-monitoring-products-
tekelek-software-innovation/tekelek-lorawan-monitor/
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Korkeus h /cm Vapaa tila w / cm

10 5,36

20 10,72

30 16,08

40 21,44

50 26,80

60 32,16

70 37,52

80 42,88

90 48,24

100 53,60

110 58,96

120 64,32

130 69,68

140 75,04

150 80,40

160 85,76

170 91,12

180 96,48

190 101,84

200 107,20

210 112,56

220 117,92

230 123,28

240 128,64

250 134,00

260 139,36

270 144,72

280 150,08

290 155,44

300 160,80

LIITE 2 – MITTAUSTILA

Ultraäänisensori kohdistetaan suoraan mitattavaa 
pintaa kohti.

Ultraäänikeila on kartion mallinen. Varmista, että 
mittauskeilan vapaata tilaa säiliön pohjaan saakka alla 
olevan taulukon mukaisesti

Huomioi myös, että laitetta ei saa asentaa liian lähelle 
seinämää. Minimietäisyys seinämästä on 0.5 x w. Esim. 
200 cm korkeassa säiliössä sensori pitää asentaa 
vähintään 53.6 cm etäisyydelle.
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