
Pipelifen SmartHub-sovellusalustan avulla hallitset kaikkien 
vesijärjestelmiesi keräämää dataa nopeasti, tehokkaasti ja 
tietoturvallisesti. 
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Pipelife on kansainvälisesti yksi älykkäiden vesiverkostoratkaisujen edelläkävijöistä. Toimimme 
kumppanina asiakkaillemme älykkäiden vesijärjestelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa. 
Uudet teknologiat mahdollistavat vesiverkostoissa ja tonttialueilla olevien toimilaitteiden 
valvonnan, ohjaamisen ja hallinnan. Pipelifen ratkaisu vesiverkostojen hallintaan on SmartHub-
sovellusalusta. Nykyaikainen, monipuolinen ja etäohjattava SmartHub mahdollistaa vesiverkoston 
kustannustehokkaan ylläpidon. Ajantasaiset tiedot vesiverkostosta ja sen toiminnasta helpottavat 
huollon ennakointia ja lisäävät ymmärrystä vesiverkoston toiminnasta. Laadukkaaseen verkostodataan 
pohjautuva tieto on yhä tärkeämpää riskienhallinnan vaatimusten kasvaessa, verkostojen vuotojen 
paikallistamisessa ja saneerausinvestointeja suunniteltaessa. Lisäksi hulevesien hallinnan säädökset 
tuovat uusia vaatimuksia verkostoille ja niiden seurannalle.
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ÄLYKÄSTÄ JA JOUSTAVAA  
VEDENHALLINTAA
Pipelifen SmartHub on vesiverkostojen monitorointiin, 
ohjaukseen, raportointiin ja analysointiin luotu sovellusalusta. 
SmartHub yhdistää joustavan rajapinnan ja etäyhteyksien avulla 
sekä tietokanta- että verkostodatat yhteen sovellusalustaan. 
SmartHub toimii nettiselaimella ja mobiiliapilla, jotka 
mahdollistavat verkoston etähallinnan missä ja milloin tahansa. 
SmartHubin keräämä ajantasainen data on aina tietoturvallisesti 
ulottuvillasi. SmartHubissa ei ole käyttäjämäärän rajoituksia eikä 
lisenssimaksuja. Käyttäjähallinnan avulla asiakas voi määrittää 
käyttäjäkohtaisesti näytettäviä toiminnallisuuksia. Sovellusalustan 
ratkaisukohtaiset toiminallisuudet ovat vapaasti asiakkaan 
hyödynnettävissä. Tarvittaessa käyttöliittymä voidaan räätälöidä 
asiakkaan erikoistarpeisiin sopivaksi.
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SmartHubin avulla hallitset sekä tietokanta- että verkostodataa nopeasti, tehokkaasti ja 
tietoturvallisesti yhdessä paikassa. Liittämällä SmartHubiin useita datanlähteitä, lisäät verkostosi 
läpinäkyvyyttä ja parannat verkoston hallittavuutta. SmartHubista saat raportit kaikista palveluun 
liitetyistä visualisoiduista järjestelmistä analysointia, ylläpitoa ja päätöksentekoa helpottamaan. 
Pipelife tarjoaa laajenevan valikoiman SmartHubiin liitettäviä älykkäitä vedenhallintajärjestelmiä.
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ÄLYKÄS PUMPPAAMO

Pipelifen älykäs pumppaamo koostuu varustellusta 
pumppaamosta ja skaalautuvasta ohjauskeskuksesta. 
Älykkäällä ohjauksella varmistetaan pumppaamon 
optimoidut toiminnot keskeytyksettä vaativissakin 
olosuhteissa. Ohjauskeskus on kehitetty 1-2 
pumpun pumppaamon ohjaustarpeisiin hule- ja 
jätevesille. Ohjaustoiminnot soveltuvat niin kiinteistö- 
kuin linjapumppaamoille. Ohjauskeskus voidaan 
jälkiasentaa olemassa oleviin pumppaamoihin. 

Älykkääseen pumppaamoon voidaan liittää 
monipuolisia mittaus- ja seurantalaitteita, sekä 
lisävarusteita kuten ovivahti, kamera sekä 
virtaus- ja energiamittarit. Valikoimasta löytyvät 
valmiit ratkaisut eri käyttökohteisiin ja tarpeisiin. 
Älykkään pumppaamon toiminnallisuudet 
laajenevat entisestään, kun liität sen SmartHub-
sovellusalustaan. Älykkäällä pumppaamolla 
rakennat ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan 
vesiverkoston.
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ENNAKOINTI JA 
HUOLTOTYÖT

Pipelifen SmartHub tarjoaa monipuolisia toiminnallisuuksia 
vesiverkoston hallintaan sekä etäohjaukseen. Sovellusalustan 
ratkaisukohtaiset toiminallisuudet ovat vapaasti asiakkaan 
hyödynnettävissä. Tarvittaessa käyttöliittymä voidaan räätälöidä 
asiakkaan erikoistarpeisiin sopivaksi. Käyttäjähallinnan 
avulla asiakas voi määrittää käyttäjäkohtaisesti näytettäviä 
toiminnallisuuksia. SmartHub toimii nettiselaimella ja 
mobiiliapilla, joten palvelu on ulottuvillasi missä ikinä oletkin.

Pipelifen SmartHub-sovellusalusta hyödyntää nykyaikaista 
teknologiaa, joka mahdollistaa vesiverkostoissa ja 
tonttialueilla olevien toimilaitteiden valvonnan, ohjaamisen 
ja hallinnan myös etänä. Ajantasaiset tiedot vesiverkostosta 
ja sen toiminnasta helpottavat huollon ennakointia ja 
lisäävät ymmärrystä vesiverkoston toiminnasta. SmartHub 
hälyttää poikkeavasta seuranta-arvosta tai verkoston 
virheellisestä toiminnasta. Näin mahdollinen ongelma 
voidaan havaita ennen kuin se aiheuttaa isompaa haittaa.
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ÄLYKÄS PINTAVAHTI 
HÄLYTYSTOIMINNOLLA

Pipelifen älykäs pintavahti on suunniteltu vesijärjestelmien 
pinnanmittaukseen ja hälytysten jälleenantoon. Älykäs ja 
vesitiivis pintavahti lähettää etäyhteydellä pinnankorkeustiedon 
SmartHub-sovellusalustaan asetetuin aikavälein. Ylittyvistä 
raja-arvoista SmartHub välittää hälytyksen halutuille 
yhteyshenkilölle. Hälytys on mahdollista yhdistää 24/7 
toimivaan huoltopalveluumme. Langaton pinnanmittauslaite 
ei vaadi sähköasennustöitä ja on helppo ottaa käyttöön myös 
jälkiasennettuna. Laite on yhteensopiva kaikkien olemassa 
olevien järjestelmien kanssa.

SMART PROBE MITTAA 
TALOUSVESIVERKOSTON 
OMINAISUUKSIA

Pipelifen Smart Probe on suunniteltu helppoon sensorien 
asentamiseen. Sen avulla lisäät helposti talousvesiverkoston 
mittapisteiden määrää. Smart Probe on asennettavissa 
muutamassa tunnissa ilman vedenjakelun katkoksia, joten 
se on helppo ottaa käyttöön myös jälkiasennettuna. Smart 
Probe antureineen sijoitetaan tarkastusputkeen, jonka kautta 
antureiden ylläpito ja laitteen paristojen vaihto on helppoa. 

Smart Proben avulla mittaat verkoston keskeisiä ominaisuuksia, 
kuten veden painetta, lämpötilaa ja sähkön johtavuutta. 
Modulaarisen rakenteensa ansiosta Smart Probe mahdollistaa 
erilaisten anturityyppien asentamisen kohteen tarpeen 
mukaisesti. Uusien antureiden asentaminen on helppoa, joten 
Smart Probe pysyy ajan tasalla anturi- ja viestintätekniikan 
kehittyessä. Smart Proben mittaustiedot päivittyvät 
langattomalla etäyhteydellä SmartHub-sovellusalustaan. 
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TIETOTURVALLISTA 
DATANHALLINTAA

Pipelifen SmartHubin data tallennetaan pilvipalveluun ja dataa 
hallitaan Pipelifen omassa konesalissa (EU). SmartHub tarjoaa 
käyttäjilleen tietoturvalliset yhteydet, kirjautumiset ja API-
rajapinnat. Etäyhteydellä toimivissa vedenhallintaratkaisuissa 
tiedonsiirto vedenhallintajärjestelmän ja SmartHubin välillä 
tapahtuu turvallisesti VPN:n kautta. SmartHub kattaa järjestelmän 
ohjelmistopäivitykset, varmuuskopioinnit sekä datan hallinnan 
palvelun käytön ajaksi. Datasi on turvallisesti tallessa ja saatavillasi 
aina kun sitä tarvitset. 



Lue lisää:

asiakaspalvelu@pipelife.fi
Puh. +358 (0)30 600 2200
www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi
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