
STYRINGSSYSTEMER



STYRINGSSYSTEMER

Mepu controllsystem er fleksibelt og trygt å bruke. Det pålitelige styringssystemet 
gjør bruken av tørkeanlegget enkelt og velfungerende. Styresystemet er 
skreddersydd etter kundenes behov. Kundene kan velge alt fra tradisjonell 
tørkeautomatikk til fullte automatiserte systemer.

 

BASIC
• Riktig tilpasset 

grunnleggende 
brukervalg

• Kontrollbrytere
• Enkelt i bruk

 

AUTO
• Skreddersydd etter 

kundens behov
• Utvidede funksjoner 

som standard

 

PRO
• Skreddersydd etter 

kundens behov
• Intelligent, 

automatisk 
tørkekontroll

• Hastighetskontroll 
på kornoverføring 
(BlockControl)

• Det er enkelt å 
tilpasse nytt utstyr

EN NY GENERASJON AV INTELLIGENT TØRKEKONTROLL



Hos Mepu satser vi på fremtidens intelligente tørkesystemer (Grain Awareness), 
hvor alle operasjoner er basert på automatisk datainnsamling og utvikling. 
Intelligente tørkeprogrammer sørger for at anlegget fungerer optimalt i forhold 
til kornets fuktighet og tilstand, og gir den beste og mest økonomiske drift av 
anlegget. Det er sluttresultatet som teller.

BASIC AUTO PRO

Automatisk tørkestyring x x x

Rullerende satstørking x x x

Tørkeprogrammer for forskjellige kornslag 
(tørkeoppskrifter) x x x

Varsler og alarmer (krever internettforbindelse) o x x

Sanntidsovervåking (krever internettforbindelse) o x x

Intelligent tørkekontroll (variabel tørkestyring) – x x

Datarapport og sesongoppsummering. – x x

Grain Cloud app: Anleggets utsyr, datainnsamling, 
bruksstatistikk og fjernkontroll – – x

Sanntidsdata om tørking og lagring – – o

Hastighetskontroll på kornoverføring (BlockControl) 
(krever frekvensomformere på transportørmotorer 
og motoriserte spjeld)

– – o

LIROS målesystem for fuktighet kan kalibreres for 
alle kornslag o o o

4” berøringssjkerm + kontrollknapper x – –

7” berøringssjkerm (også 9” eller 12” alternativ) – x –

15” berøringssjkerm – – x

x = Standard utstyr | o = Tilleggsutstyr



PRO + GRAIN CLOUD

HEL TØRKEANLEGGET I EN APP

EFFEKTIVISERER ARBEIDET, MINIMERER STOPPTID OG SPARER PENGER 

En integrert del av PRO kontrollsystemet er Grain Cloud appen fra Skandia som 
integrerer hele anlegget i en skyservice. 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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KONTAKT OSS!

Mepu Oy forbeholder seg retten til å endre produkttilbudet (dvs modell, farge, tilvalg (tilbehør og pris) uten
varsel. Produktenes standardutstyr kan variere med leveringsområde. Vennligst gjennomgå og kontroller

leveransens innhold med din selger. Illustrasjonene i brosjyrer og prislister kan inkludere utstyr og tilbehør
som ikke inngår i standardleveransen. Tall for ytelse og tekniske spesifikasjoner er veiledende.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finland
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

MepuScandinavia

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


