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SYSTEMY STEROWANIA

Systemy sterowania Mepu są elastyczne i bezpieczne w użyciu. Dzięki 
niezawodnym systemom użytkowanie suszarni jest łatwe i płynne. Systemy 
sterowania suszarnią są dostosowane do potrzeb klienta. Dostępne są różne opcje, 
od tradycyjnej automatyki suszenia po w pełni automatyczne systemy sterowania.

 

BASIC
• Odpowiednio 

dostosowany 
podstawowy wybór 
użytkownika

• Przyciski sterujące
• Łatwy w użyciu

 

AUTO
• Dostosowany 

całkowicie do 
potrzeb klienta

• Rozbudowane 
funkcje w 
standardzie

 

PRO
• Dostosowany 

całkowicie do 
potrzeb klienta

• Inteligentna 
automatyzacja 
suszenia

• Kontrola 
prędkości w 
przenoszeniu ziarna 
(BlockControl)

• Dodawanie nowych 
urządzeń jest łatwe i 
elastyczne

NOWA ERA INTELIGNETNEGO STEROWANIA SUSZARNIĄ 



W Mepu inwestujemy w przyszłość inteligentnego suszenia (Grain Awareness), 
gdzie wszystkie operacje opierają się na automatycznym gromadzeniu i 
opracowywaniu danych. Dzięki inteligentnym programom suszenia system 
wykonuje żądane funkcje w zależności od odmiany ziarna, optymalizując suszenie 
do maksimum opłacalności. Efektem końcowym jest najlepsze możliwe ziarno.

BASIC AUTO PRO

Automatyzacja suszenia x x x

Cyrkulacyjne suszenie porcji x x x

Programy suszenia dla różnych odmian zbóż
(Przepisy suszenia) x x x

Powiadomienia i ostrzeżenia
(wymagane połączenie z internetem) o x x

Monitorowanie w czasie rzeczywistym
(wymaga połączenia z Internetem) o x x

Inteligentne sterowanie suszarnią
(zmienne zarządzanie suszeniem) – x x

Raport danych i podsumowanie sezonowe – x x

Aplikacja Grain Cloud: baza wyposażenia obiektu, 
gromadzenie danych, ewidencja magazynowa
i zdalny monitoring

– – x

Dane przechowywania i suszenia w czasie rzeczywistym – – o

Kontrola prędkości w przenoszeniu ziarna (BlockControl) 
(wymaga regulatroów częstotliwości lub zasuw z 
napędem)

– – o

System pomiaru wilgotności LIROS, może być 
kalibrowany dla różnych odmian zbóż o o o

Ekran dotykowy 4” + przyciski sterujące x – –

Ekran dotykowy 7” (dostępne również opcje 9” lub 12”) – x –

Ekran dotykowy 15” – – x

x = Standardowe wyposażenie | o = Akcesoria



PRO + GRAIN CLOUD

CAŁA INSTALACJA ZBOŻOWA W JEDNEJ APLIKACJI

Korzystając z Grain Cloud, status 
zapasów jest zawsze w zasięgu 
ręki, niezależnie od czasu i 
miejsca. Interfejs jest nowoczesny 
i intuicyjny, a aplikacja jest 
kompatybilna ze wszystkimi 
urządzeniami mobilnymi i 
komputerami. Grain Cloud 
ułatwia nawet konserwację, 
ponieważ przechowuje całą 
historię operacyjną urządzenia i 
wyświetla przypomnienia, kiedy 
przychodzi czas na serwis.

OPTYMALIZUJE PRACĘ, MINIMALIZUJE PRZESTOJE I OSZCZĘDZA 
PIENIĄDZE 

Integralną częścią systemu sterowania PRO jest aplikacja Grain Cloud firmy 
Skandia, która integruje cały obiekt w jedną usługę w chmurze. Grain Cloud to 
aplikacja, która szybko i łatwo daje przegląd wszystkich procesów i jednostek 
w obiekcie. Sprawia, że   sezon zbiorów jest bardziej wydajny i mniej stresujący, 
ponieważ śledzi i oblicza czasy suszenia i transportu, a jednocześnie ostrzega w 
przypadku jakichkolwiek przestojów. Dzięki statusowi całego obiektu w telefonie 
komórkowym wszystko staje się łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Korzystając z systemu kontroli obiektu, Grain Cloud pobiera informacje o różnych 
jednostkach. Alarm jest aktywowany natychmiast w przypadku zatrzymania. 
Ponadto, Grain Cloud oblicza pozostałe czasy suszenia i przenoszenia, ułatwiając w 
ten sposób planowanie i przydzielanie pracy.



PRZEGLĄD Zakładka “Overview” pokazuje najświeższe powiadomienia i 
ich stopień ważności.

USTAWIENIA W “Settings”, użytkownik może zmieniać obiekt oraz 
wysyłać informacje do dealera.

PRZYJĘCIE Wszystkie dane odnośnie porcji ziarna wprowadzane są w 
zakładce załadunku.

MAGAZYN

Wszystkie zbiorniki i silosy są zgromadzone w zakładce 
“Storage” Użytkownik może w łatwo i szybko zobaczyć wżne 
dane takie jak waga, typ ziarna, oraz czas przechowywania 
podsumowane dla danego magazynu lub gatunku ziarna.

OBIEKT
Wszystki maszyny oraz czas ich działania pokazane są w 
zakładce “Facility”. Powiadomienia są wyświetlane kiedy 
nadejdzie czas konserwacji lub naprawy.



www.mepu.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Mepu zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie modeli, kolorystyki, wyposażenia oraz cen produktów, które 
dostarcza, bez wczeżniejszego powiadomienia. Oferta dotyczżca produktów może siż różniż w

zależnożci regionu. Zdjżcia w tej broszurze i innych publikacjach mogż zawieraż wyposażenie które
nie jest zawarte w standardzie. Parametry wydajnożciowe i techniczne sż poglżdowe. Prosimy o

sprawdzenie wyposażenia produktu ze swoim sprzedawcż produktów MEPU.

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

MepuPolska

MepuPolska
THE BEST POSSIBLE.


