
Grain Control 
Drier AMY, 
ultimat torkning 
av ditt spannmål



Upptäck ett enklare sätt 
att torka ditt spannmål
Grain Control Drier är den ultimata torkregulatorn för 
dig som vill ha hög kapacitet och fortfarande vill torka 
energieffektivt. AMY-regulatorn styr din spannmålstork 
med hjälp av flertalet sensorer och en självlärande 
regulator. Detta resulterar i en snabbare och mer 
energieffektiv process.

Sparande av energi har nyligen aktualiserats i alla 
sektorer, på grund av klimatförändringar samt 
genomgående ökade energipriser. Med en effektiv 
torkprocess som erbjuds genom Grain Control Drier 
är en mer energieffektiv produktion inom räckhåll 
för jordbrukssektorn. Det innebär stärkt ekonomi 
och ökad potential för att uppnå de energimål som 
myndigheterna ställer.

Spara energi 
genom en effektiv 
torkprocess



Så funkar det
När du fyller din tork med nyskördat spannmål 
med varierande fuktkvot känner en sensor tidigt i 
flödet av varans beskaffenhet. Detta ger input till 
regulatorn om variationer sker på inkommande vara. 
Detta tillsammans med en extra temperaturgivare 
i kylzonen gör torken avsevärt effektivare och 
träffsäker vad gäller färdigtorkad vara. Ju längre tid 
torken används desto mer lär sig regulatorn om hur 
olika variationer påverkar processen och om hur den 
ska reglera framöver.
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Prova ett lönsammare sätt att torka spannmål
– beställ Grain Control Drier AMY idag Läs mer på graincloud.com



Grain App använder du året runt. För att samla 
in skörden. För att mäta, bevaka, sälja och 
förbereda nästa skörd. Grain Cloud-tekniken 
samlar in och presenterar data, vilket ger dig 
ovärderliga insikter som kan nås var som helst, 
när som helst i appen. Allt handlar i slutändan 
om att öka din lönsamhet.

Låt ditt jordbruk  
sväva på moln genom 
rätt datainsikter



Komponenter
Grain Control Drier AMY kan installeras i alla 
kontinuerliga spannmålstorkar från den lilla gården 
till de stora jordbruksindustrierna. Ett komplett 
system består av följande komponenter:  
Sensor HCS 4/3, Signal Amplifier HCS 200, 
Tempsensor AMY och Control Unit AMY.

Huvudsensorn & försensorn HCS 4/3 består av en 
hållare med två monterade sensorer. Montaget 
av såväl sensorer som hållare är enkelt att utföra 
och placeringen av hållaren är i torkbalkarna. 
Utformning och design av sensorerna förhindrar 
att halm fastnar, vilket därmed undviker 
vilseledande data. Beroende på torkens bredd 
kommer en eller två huvudsensorer monteras för 
en optimal process.

Huvudsensor & försensor 
HCS 4/3

“Vi har skapat en unik digital möjlighet för 
professionella lantbrukare världen runt att 
skörda frukterna av sitt arbete.”

– Joakim Larsson, ägare of Grain Cloud



Signalförstärkaren HCS 200 är en viktig del av 
HCS-sensorerna. Förstärkaren är inkapslad i 
en tålig och dammtät box.

Signalförstärkare  
HCS 200

Control Unit AMY består av en PLC som normalt 
monteras med en 4´2 alt 7 touch skärm och som 
tillval även kan kopplas upp mot Grain App. 
Det går även bra att koppla PLC´n direkt till 
sitt befintliga styrsystem via Modbus. Om du 
använder en AMY idag, kan du enkelt och billigt 
uppgradera din installation för att få en mer 
energi- och kvalitetseffektiv torkstyrning.

Control Unit  
AMY

Prova ett lönsammare sätt att torka spannmål
– beställ Grain Control Drier AMY idag Läs mer på graincloud.com



Bakåtkompatibel
Grain Control Drier är bakåtkompatibelt, 
vilket betyder att det kan anslutas till alla 
AMY-system. 

Läs mer på graincloud.com

Gränssnitt med hög 
användarvänlighet
Skärmen har ett smart gränssnitt som gör den mycket användarvänlig. 
Alla värden för de olika sensorerna visas överskådligt. I menyn kan man 
enkelt lägga till och koppla ifrån sensorer, följa trenden och se prestandan 
historiskt och i realtid.
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+46 512 79 70 00 

graincloud.com

info@graincloud.com


