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Vältä ja ennakoi vesivahingot Isoveli pumpaamoseurannalla 

TIEDÄTKÖ, MITEN KIINTEISTÖSI 
PUMPPAAMO TOIMII?

Isoveli pumppaamoseuranta on verkkopohjainen pumppaamoiden ja erottimien etävalvonta- ja hallintajärjestelmä. Isoveli 
koostuu pumppaamon ohjauskeskukseen asennettavasta viestintämoduulista ja verkkosovelluksesta, jolla voit valvoa 
reaaliajassa pumppaamon toimintaa, tilaa ja hälytyksiä. 

Yhdistämällä laitteistosi etäohjaukseen saat toimintaraportin sekä pumppaamoiden vuosihuoltoarviot oikea-aikaisesti 
ilman fyysistä käyntiä. Ennakoimalla huollot ehkäiset vesivahinkojen syntymistä.

Miten Isoveli pumppaamoseuranta toimii
• Älykäs pumppaamoseuranta valvoo nesteen tasoa ja pumppujen tuottoa astia- ja painemittaukseen perustuen ja lähettää 

hälytyksen, mikäli pumppujen teho laskee. 
• Isoveli pumppaamoseurantasovelluksessa pumppaamon valvontatiedot ja hälytykset ovat reaaliaikaisesti nähtävissä 

verkkopalvelussa, kaikissa mobiililaitteissa. 
• Integroitavissa nykyiseen kiinteistöautomaatiojärjestelmään
• Hälytykset halutuille vastaanottajille tai huoltopalveluasiakkaille Talokaivon valvontakeskukseen
• Voidaan varustaa Talokaivo Ylivoima, Voima ja Vinha pumppaamoihin 
• Jälkiasennettavissa muiden valmistajien laitteisiin
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HYÖDYT KIINTEISTÖNOMISTAJALLE 

• Kustannustehokas etävalvontaratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin
• Voidaan jälkiasentaa jo olemassa oleviin laitteisiin
• Reaaliaikainen tieto laitteiden toiminnasta
• Ennakoitavuus ja suunnitelmallisuus huolto- ja korjaustoimissa
• Huoltosopimuksella pumppaamon toiminta sekä huolto ovat budjetoitavissa 
• Kustannustehokas ja huoleton ratkaisu

HYÖDYT KIINTEISTÖHUOLLOLLE

• Etähallittavat pumput antavat turvaa kiinteistönomistajalle ja huoltoyhtiölle
• Isoveli seuraa reaaliajassa pumppujen tilaa ja lähettää hälytyksen jos pumppujen 

teho laskee 
• Hälytyksen tullessa pumput voidaan sulkea tai käynnistää ilman fyysistä käyntiä
• Oikea-aikaiset huollot: Vuosihuoltoarviot voidaan muodostaa pumppujen toiminnan 

etänäkymällä

HYÖDYT SUUNNITTELIJALLE

• Luotettava järjestelmä asiakkaalle 
• Yhdistettävissä nykyisiin pumppaamoihin 
• Yhdistettävissä nykyisiin kiinteistövalvontajärjestelmiin 

Pumppaamoiden vikatilanteista aiheutuva viemärivesien tai hulevesien tulviminen kiinteistön tiloihin on 
usein kallis ja suuri vahinko, jolta voidaan välttyä reaaliaikaisen valvonnan avulla. Isoveli pumppaamo-
seuranta tarjoaa monia hyötyjä kiinteistönomistajalle, kiinteistöhuollolle ja suunnittelijoille. 

Miksi valita Isoveli pumppaamoseuranta?
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Kerromme mielellämme lisää Isoveli pumppaamoseurannasta ja sen toiminnasta. Pyydä meiltä 
tarjous tai maksuton kuntokartoitus!

TALOKAIVON ISOVELI ASIANTUNTIJAT APUNASI

PYYDÄ TARJOUS

Pyydä meiltä palvelukokonaisuuden esittely 
sekä tarjous Isoveli pumppaamoseurasta

 

isoveli@talokaivo.fi

TILAA MAKSUTON KUNTOKARTOITUS 

Kuntokartoituksessa Talokaivon asiantuntija 
arvioi laitteistosi kunnon. Samalla voidaan 
sopia etävalvonnan liittämisestä nykyiseen 
laitteistoon.

isoveli@talokaivo.fi

Teemu Palonen 
Palvelumyynti
+358 40 680 5799
teemu.palonen@talokaivo.fi

Aki Pelkonen 
Valvontajärjestelmät, tekninen tuki 
+3589 2744 8434
aki.pelkonen@talokaivo.fi

Jari Reinikainen 
Myyntipäällikkö, palvelut
+358 40 625 9779
jari.reinikainen@talokaivo.fi

Lisätietoja: talokaivo.fi

Yhteyshenkilöt


