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Mittausasema pelto-
olosuhteiden tarkkailuun

- Lämpötila
- Kosteus
- Ilmanpaine
- Tuulen suunta
- Tuulen  keskinopeus 
- Sademäärä
- Kastepiste
- Lämpösumma
- Kasvualustan kosteus
- Kasvualustan lämpötila
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Farmiaisti Sää- / peltovahti on 12 parametrin monipuolinen mittausasema paikallisten 
kasvuolosuhteiden valvontaan.

Mittausasemassa on kaksi keskusyksikköä, joista toinen valvoo keliolosuhteita ja toinen kasvustoa 
ja kasvualustaa. Voit hankkia järjestelmät myös erillisinä. 

Laite kytkeytyy kohteessa automaattisesti verkkoon ja aloittaa mittaustulosten lähetyksen 
pilvipalveluun. Sinun ei tarvitse tehdä muuta, kuin viedä laite valvontakohteeseen ja käynnistää 
kännykällä Farmiaisti F1 sovellus.

Laitteisto asennetaan kolmijalkaan, jolloin se on helppo siirtää tarpeen mukaan ja varastoida 
talven ajaksi.

Mittausparametrit

• Ilman lämpötila
• Kasvuston lämpötila (kun peltovahdin keskusyksikkö on asennettu kasvustokorkeudelle
• Ilmankosteus
• Ilmanpaine
• Kasvualustan kosteus 1 tai 2 mittapisteestä
• Kasvualustan lämpötila 1 tai 2 mittapisteestä
• Tuulen suunta
• Tuulen  keskinopeus 
• Sademäärä
• Kastepiste
• Ilman lämpösumma
• Lämpösumma kasvustossa (kun peltovahdin keskusyksikkö on asennettu kasvustokorkeudelle)

Järjestelmä lähettää mittaustulokset kännykkään 10 min – 60 min välein riippuen tarpeista. 
Farmiaisti palvelun F1 kännykkänäytöstä näet viimeisimmän tuloksen. Selaimella käytettävästä 
F24 työkalulla seuraat tapahtumia vuorokauden ajalta ja F-analyysi työkalulla voit tarkastella 
kaikkia mittaustuloksia kasvukaudelta.

Farmiaisti kännykkäsovelluksen, data palveluna työkalut, käyttäjätunnuksen ja salasanan saat 
laitteen oston yhteydessä. Farmiaisti.fi sivun oikeata yläkulmasta löydät omafarmi linkin, josta 
pääset tutkimaan mittaustietoja selaimella.

Laitteet toimivat LoraWAN ja NB-IoT verkoissa. Ennen laitteen käyttöönottoa tarkistamme verkon 
saatavuuden mittauskohteessa.

Monikäyttöisyys ja laajennettavuus

Mittausaseman AACU keskusyksiköissä on vakiona ilman lämpötila, -kosteus ja –paine sensorit. 
Tarpeesi mukaan voit lisätä sade-, tuulisensorin tai molemmat. Kasvukauden jälkeen laite toimii 
varastovahtina valvomassa varastotilojen kosteus- ja lämpötilaolosuhteita. Huom! Käyttö 
sisätiloissa edellyttää hyvätasoista verkon sisäkuuluvuutta.
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Ominaisuus Kuvaus

Käyttölämpötila - 40 °C to + 85 °C

Suojaus Roiskevesitiivis IP65. Soveltuu ulkokäyttöön

Maa-anturin toimintaperiaate Patentoitu ”keinojuuri”. Mittaussauvan päässä on juuren 
vedenottokykyä jäljittelevä, paineen mittaukseen perustuva 
tuntoelin. 

Maa-anturin mittausalue 0 kPa – 200 kPa. 0 kPa = erittäin märkä, 200 kPa = erittäin kuiva. 
Mittaustulosten tulkinta seuraavalla sivulla.

Maa-anturin tarkkuus Kasvin vedenottokyky on kasvi- ja kasvualustakohtainen. Esim. 
savimaa käyttäytyy hyvin eri tavalla kuin hiesumaa. Ohjearvot 
löydät seuraavalta sivulta.

Kosteuden mittausalue 0 to 100 % RH

Kosteuden mittaustarkkuus ± 3 %  RH (0-100 % RH)

Lämpötilan mittausalue -40°C to +85°C

Lämpötilan mittaustarkkuus - 10 to +85°C mittausalueella virhe keskimäärin ±0.5 °C 
- 30 to +100°C mittausalueella virhe keskimäärin ±2 °C 

Sademäärän mittaustarkkuus Perus: ± 0.3 mm tai  Davis: ± 0.2 mm

Tuulen suunta Mittausvälin keskiarvo pää- ja väli-ilmansuunnat

Tuulen voimakkuus Mittausvälin keskiarvo m/s

Tuulen voimakkuuden tarkkuus ± 0.5 m/s 

Ilmanpaineen mittausalue 300 – 1 100 hPa

Ilmanpaineen mittaustarkkuus ± 1 hPa

Lämpösumma Tehollinen lämpösummakertymä kasvukauden ajalta

Kastepiste Kosteuden tiivistymislämpötila laskenta Farmiaisti palvelussa

Paristo kesto 5-8 vuotta 1h lähetysvälillä laitteen aktivointihetkestä

Verkko LoraWAN tai NB-IoT

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

Mittausväli Tehdasasetus 30 min. Valittavissa 10 min – 1 vko.

Takuu 12 kk
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F1 Näyttö Kasvualustan tila

Erittäin Märkä
0-10 kPa

Läpimärkä kasvualusta. Ilmenee 1-2 päivää kastelun tai runsaan sateen 
jälkeen. 

Märkä
10 – 30 kPa

Maa on sopivan märkä (paitsi hiekkainen maa, joka alkaa jo kuivua 
tässä vaiheessa).

Kostea
30 – 60 kPa

Kastelun tarve varsinkin kuumalla ja kuivalla jaksolla. Lähes kaikki 
maalajit paitsi savi. 

Kuiva
60 – 100 kPa

Kasvualusta haitallisen kuiva. Savimaan kastelu.

Erittäin kuiva
100 – 200 kPa

Kasvualusta vaarallisen kuiva. Kasvusto vahingoittuu tai kuolee.

Maa-anturin kPa (kilo Pascal) ohjearvojen tulkinta

Maa-anturi kompensoi suola- / 
lannoitepitoisuuden kosteusmittauksessa.

Kosteus mitataan juuren toimintaa 
jäljittelevällä patentoidulla anturilla.

Kasvin kyky hyödyntää kasvualustassa 
olevaa vettä riippuu kasvilajista ja 
maalajista. Esim. savimaa käyttäytyy täysin 
eri tavalla kuin turve- tai hiekkaperäinen 
kasvualusta. 

Hyvä kasvualustan tuntemus auttaa 
tulkitsemaan kPa ohjearvoja oikein. 

Suojatulppa

Johdot
Suojaputki

3 mm 
ilmareikä

Maa-anturi. 
Keraaminen 
sukka, jonka 

sisällä tuntoelin

Keskusyksikkö

Kuiva
Maan kosteus 30

60 kPa

Märkä
Man kosteus 60

20 kPa

Lämpötilasensori
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Farmiaisti F1 sovellus on kiireisen 
viljelijän päivittäinen työkalu 
olosuhdevalvontaan. 

Näytölle ilmestyy viimeisimmät 
mittaustulokset, varoitukset ja 
hälytykset kaikista tilan Farmiaisti 
mittapisteistä.

Vuorokauden mittaustulokset 
näkyvät F24 näkymässä. F24 on 
tarkoitettu käytettäväksi selaimella. 
Selaimen F1 näkymästä voit myös 
ladata datan omalle koneelle esim. 
Excelillä tehtävää tarkastelua varten.

Selainkäyttöliittymään pääset 
farmiaisti.fi sivun yläkulmasta 
”omafarmi” linkinkautta.

Työkalujen käyttöoikeudet saat, kun 
ostat jonkin Farmiaisti laitteista.

Farmiaisti valvomosovellus

Pitkän aikavälin dataa pääset analysoimaan F-analyysi työkalulla. Voit yhdistellä kaikkien tilan 
mittausasemien tiedot halutulla aikavälillä
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