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GRAIN CLOUD

HEL TØRKEANLEGGET I EN APP

GRAIN CLOUD EFFEKTIVISERER ARBEIDET, MINIMERER STOPPTID
OG SPARER PENGER 

Grain Cloud er en app som raskt og enkelt gir deg oversikt over alle prosesser 
og enheter i anlegget. Den gjør innhøstingen mer effektiv og mindre stressende 
og hjelper deg å holde orden på og beregne tørketid og overføring til siloer. Den 
varsler også om eventuelle stopp i anlegget. Med status for hele anlegget på 
mobilen, vil jobben bli både enklere og tryggere.

Grain cloud innhenter informasjon fra alle enhetene via anleggets kontrollsystem. 
En alarm utløses umiddelbart ved enhver stopp i anlegget. I tillegg vil Grain Cloud 
beregne gjenstående tørke og overføringstid og dermed forenkle planlegging og 
gjennomføring av arbeidet.

Når du bruker Grain Cloud vil du alltid ha full oversikt over boldningen i lageret. 
Appen er brukervennlig, moderne og intuitiv, og er kompatibel med alle 
mobiltelefoner og pc’er. Grain Cloud vil også forenkle vedlikehold av anlegget da 
den lagrer all brukerhistorikk og gir påminning om servicebehov.



OVERSIKT Overview bildet viser de siste hendelsene og hvilken 
prioritet de har.

INNSTILLINGER Under Settings kan brukeren gjøre endringer i anlegget og 
sende tilbakemeldinger til leverandøren.

INNTAK Alle data om hvert parti lastes inn via Intake bildet.

LAGRING
Alle binger og siloer er samlet under funksjonen Storage. 
Brukeren kan raskt og enkelt se all informasjon om megde, 
vekt, kornslag, og lagringstid for hvert lagerpunkt.

ANLEGGET Alle enheter og deres brukerhistorikk vil vises i Facility. Det 
vil gi varsel når det er behov for vedlikehold og service.
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