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OHJAUSJÄRJESTELMÄT

Mepun ohjausjärjestelmät ovat joustavia ja turvallisia käyttää. Luotettavien 
järjestelmien ansiosta kuivaamojen käyttö on helppoa ja sujuvaa. Kuivaamojen 
ohjausjärjestelmät räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaikki 
ohjausjärjestelmät sisältävät tarvittavat käynnistimet sekä anturit.

 

BASIC
• Sopivasti 

räätälöitävä perus-
käyttäjän valinta

• Ohjauspainikkeet
• Helppokäyttöinen

 

AUTO
• Räätälöidään täysin 

asiakastarpeiden 
mukaan

• Laajat ominaisuudet 
vakiona (mm. 
reaaliaikainen 
valvonta)

 

PRO
• Räätälöidään täysin 

asiakastarpeiden 
mukaan

• Älykäs kuivaus-
automatiikka

• Nopeuden säätö 
viljansiirrossa 
(BlockControl, 
tukkeutumisen esto)

• Uusien laitteiden 
lisääminen on 
helppoa ja joustavaa

UUDEN AIKAKAUDEN ÄLYKÄS KUIVURIOHJAUS



Mepulla panostamme tulevaisuuden älykuivaukseen (Grain Awareness), jossa 
kaiken toiminnan lähtökohtana on vaivattomuus sekä tietojen automaattinen 
kerääminen ja kehittyminen. Älykkäillä kuivausohjelmilla järjestelmä suorittaa 
toivotut toiminnot viljalajikkeen mukaan, optimoiden kuivauksen huippuunsa 
kustannustehokkuudessa. Lopputuloksena on parasta mahdollista viljaa.

BASIC AUTO PRO

Kuivausautomatiikka x x x

Kierrättävä eräkuivaus x x x

Kuivausohjelmat eri viljalajikkeille (kuivausreseptit) x x x

Ilmoitukset ja hälytykset (vaatii internet-yhteyden) o x x

Reaaliaikainen valvonta (vaatii internet-yhteyden) o x x

Älykäs kuivuriohjaus (muuttuvan kuivauksen hallinta) – x x

Tietoraportti ja kausiyhteenveto – x x

Grain Cloud-sovellus: pilvipalvelussa laitoksen 
laitekanta, tiedonkeruu, varastokirjanpito ja 
etäseuranta

– – x

Reaaliaikaiset tiedot varastoinnista ja kuivauksesta – – o

Nopeuden säätö viljansiirrossa
(tukkeutumisen esto, BlockControl)
(vaatii taajuusmuuttajat tai moottoroidut sulkuluukut)

– – o

LIROS-kosteudenmittausjärjestelmä,
kalibroitavissa eri viljalajikkeille o o o

Kosketusnäyttö 4" + ohjauspainikkeet x – –

Kosketusnäyttö 7" (optiona myös 9” tai 12”) – x –

Kosketusnäyttö 15" – – x

x = vakiovaruste | o = lisävaruste



PRO + GRAIN CLOUD

KOKO KUIVAAMO YHDESSÄ SOVELLUKSESSA

OPTIMOI TYÖNKULUN, MINIMOI SEISONTA-AJAN JA SÄÄSTÄÄ RAHAA 

Pro-ohjausjärjestelmään kuuluu oleellisena osana Skandian Grain Cloud-sovellus, 
joka sisällyttää koko kuivaamon yhteen pilvipalveluun. Sovelluksen avulla saat 
nopeasti ja helposti yleiskuvan kaikista viljankuivaamon prosesseista ja yksiköistä. 
Sovellus tehostaa sadonkorjuukautta ja vähentää stressiäsi, koska se seuraa ja 
laskelmoi kuivaus- ja siirtoajat puolestasi.

Grain Cloud -sovelluksen avulla voit aina tarkistaa viljan varastotilanteen ajasta 
ja paikasta riippumatta. Grain Cloud helpottaa myös huoltotöitä, sillä se tallentaa 
laitteistojen käyttöhistorian ja muistuttaa seuraavasta huoltokerrasta. Kun 
kuivaamon tiedot ovat nähtävissä matkapuhelimesta, työskentely on helpompaa ja 
turvallisempaa.

Grain Cloud noutaa eri 
yksiköiden tiedot kuivaamon 
valvontajärjestelmästä. 
Hälytys aktivoituu välittömästi, 
jos jokin koneista seisahtuu. 
Grain Cloud laskee lisäksi 
jäljellä olevat kuivaus- ja 
siirtoajat, ja mahdollistaa siten 
työtehtävien suunnittelun ja 
jakamisen.



YLEISKATSAUS Overview-välilehdellä näkyvätuusimmat ilmoitukset ja niiden 
tärkeysjärjestys.

ASETUKSET Settings-välilehdellä käyttäjä voi muuttaa kuivaamon tietoja 
ja lähettää palautetta jälleenmyyjälle.

SISÄÄNOTTO Kaikki viljaerien tiedot syötetään järjestelmään Intake-
välilehden kautta.

VARASTO Storage-välilehdellä on tiedot kaikista säiliöistä ja siiloista. 
Käyttäjä näkee nopeasti ja helposti kaikki tärkeät tiedot, 
kuten painon, viljelykasvin, lajikkeen ja varastointiajan. 
Yhteenveto tiedoista on saatavana kunkin varastointipaikan 
ja lajikkeen osalta.

LAITOS Laitteistot ja niiden käyttöhistoria näkyvät Facility-
välilehdellä. Sovellus antaa ilmoituksen, kun jokin koneista on 
korjattava ja huollettava.



JÄLLEENMYYNTI:

www.mepu.fi

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!

Mepu Oy pidättää itsellään oikeuden mallistomuutoksiin eli toimittamiensa tuotteiden malli-, väri-, varuste- ja
hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotteiden vakiovarusteet saattavat vaihdella markkina-alueittain.
Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin.

Suoritusarvot ja tekniset tiedot ovat suuntaa antavia. Varmista tuotteen toimitussisältö Mepu-myyjältäsi.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne
p. 02 275 4444, mepu@mepu.com

MepuScandinavia

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


