
Övervaknings-
system för 
temperatur i 
spannmålssilo



Zero Waste.  
Full Harvest Profit.
Garantera din spannmålskvalitet genom Grain Watch – 
ett toppmodernt övervakningssystem för monitorering av 
spannmålets temperatur. Systemet fungerar genom att 
specialanpassade temperaturlinor. De mäter spannmålets 
temperatur vilket genererar data som lagras och visualiseras  
i Grain App. Resultatet blir total kontroll över ditt spannmål.

Grain Watch ger flera 
lönsamma fördelar:
• Total kontroll av ditt inlagrade spannmål.

• Molnbaserad och helautomatisk övervakning.

• Hjälper dig att bibehålla din spannmålskvalitet.

• Kompatibel med alla typer av spannmålslagring samt pellets- och flislagring.

• Enkel installation i nybyggda- eller befintliga anläggningar.

• Systemet är modulärt.

• Förlora mindre, tjäna mer



Grain Watch övervakar 
din spannmålskvalitet
GrainWatch™ temperaturkablar hängs i stål eller 
betongsilo med följande processkoppling:

Ett täckningsområde  
på 6 meter
Som framgår av bilden till vänster har varje sensor 
ett sfäriskt täckningsområde på 6 meter. Antalet 
sensorer är därmed beroende av silons volym.

Betongsilo Stålbehållare med temperaturkablar 
monterade på insidan

Stålbehållare med temperaturkablar 
monterad på utsidan

Temperatursensorer

Brunn Upphängningsögla Rörhylsanslutning

2 eller 3 meters 
avstånd mellan 
templinorna



Två mjukvarunivåer med 
banbrytande användarvänlighet 
Grain Watch-systemet erbjuder två olika mjukvarunivåer: Grain Watch Standard-programvaran 
som är tillgänglig via Grain App – Grain Watch Advanced-programvaran som är tillgänglig via 
både webben och en lokal PC. Såväl Standard- som Advanced-mjukvaran är designade med 
hög funktionalitet i åtanke och erbjuder stor användarvänlighet.

Grain Watch 
Advanced

• Full kontroll över din storskaliga lagring.

• Lätt åtkomst både lokalt och via molnet.

• Enkel övervakning.

• Språk: engelska, tyska, franska och svenska.

• Patenterad nivåmätning.

• Huvud-, för- och trendlarm.

• Analysverktyg & datahistorik.

Grain Watch  
Standard

Grain Watch Standard är vårt nya smarta 
övervakningspaket för spannmålslagring 
inom det småskaliga jordbruket. Genom 
robusta templinor får du full kontroll över 
din inlagrade vara, där du enkelt håller 
koll på temperatur och historik via Grain 
App. Snabb kabeldragning och smidig 
montering gör det enkelt att installera och 
du får snabbt ett verktyg för att säkerställa 
din vara.

• Full kontroll över din småskaliga jordbrukslagring.

• Lätt att ansluta.

• Smidig montering.

• Enkel övervakning i appen.

• Integrerad internetuppkoppling.

• Huvud- och trendlarm.

Grain Watch Advanced är vårt ATEX-klassade 
övervakningspaket för spannmål inom det 
storskaliga industriella jordbruket. Här mäts 
temperaturen och nivån av spannmålen 
kontinuerligt, med ett inbyggt analysverktyg 
för historiken. Grain Watch Advanced ger 
total kontroll över din lagring och fullständig 
spårbarhet av det lagrade spannmålet 
över tid, allt visualiserat i minsta detalj på 
din dator. Med andra ord, en avancerad 
spannmålsövervakning som erbjuder ett 
lönsamt sätt att säkerställa din skörd.



Högkvalitativa sensorer

Grain Watch™ temperature cable GWSL 1100 

Grain Watch™ temperature cable GWSL 2100 
– Heavy Duty 

• GWSL1100 utgör en bas i våra patenterade 
temperaturövervakningssystem.

• För lägre silor.

• Diametern är endast 9,8 mm vilket avsevärt 
begränsar takbelastningen.

• GWSL2100 utgör en bas i våra patenterade 
temperaturövervaknings-system.

• Utvecklad för höga silor där kraften på 
temperaturlinan har en betydande maxlängd 
på 80 meter.

• Trots sin förmåga att motstå högt tryck, är 
diametern på GWSL2100 endast 17,0 mm 
vilket avsevärt begränsar takbelastningen.

Temperaturkablarna förser Grain Watch-systemet med temperaturdata. Alla våra 
temperaturlinor är konstruerade för långvarig och kontinuerlig mätning av temperatur. 
I den branschstandard som används mäter man ett sfäriskt upptagningsområde på 
6 meter. Temperaturlinorna kommer med 2 eller 3 meters avstånd mellan sensorerna, 
oavsett kabellängd. Ingen sensorkalibrering eller underhåll behövs – någonsin. 
Kabellängden anpassar vi enkelt i vår fabrik för varje unik kund.



Grain Watch™ Network Controller GWAB11, är 
ett nav, ett gränssnitt mellan en värdläsarenhet 
i ett säkert område och nätverksswitchar och 
temperaturkablar i ett farligt område.

GWAB11 har fyra separata temperaturkabel-
ingångar. Dessa kan antingen anslutas direkt till 
temperaturkablar eller till Grain Watch Network 
Switch GWNET11. När GWNET11 används kan en 
GWAB11 ta prov på temperaturer från upp till 
68 temperatursensor-kablar. Anslutningen till 
läsarenheten är ett adresserbart RS485 multidrop-
gränssnitt, vilket gör att enheten kan kommunicera 
med flera GWAB11:er i samma anslutning.

Innehar följande certifiering: 
IECEx: GB/EXV/QAR19.0001/00 
ATEX: ExVeritas 19PQAN0088

Network Controller – 
GWAB11

GWNET11 är en multiplexor för en  
temperaturkabel-ingångskanal i GWAB11.

En GWNET11 gör det möjligt för en GWAB11-
temperaturkabel-ingångskanal att hantera 4 
extra temperaturkablar vilket blir 5 totalt. Den sista 
ingången kan kopplas till ytterligare en GWNET11 
istället för en sensorkabel, som då gör det möjligt 
för ingångskanalen i GWAB11 att hantera 4 extra 
temperaturkablar. Upp till 4 GWNET11:s kan anslutas 
så här till en sensorkabelingångskanal i GWAB11. Det 
innebär att en ingångskanal i GWAB11 kan hantera 
upp till 17 sensorkablar. Vilket gör det möjligt för 
GWAB11 att hantera maximalt 68 givarkablar totalt, 
för alla 4 ingångskanalerna.

Innehar följande certifiering: 
IECEx: GB/EXV/QAR19.0001/00 
ATEX: ExVeritas 19PQAN0088

Network Switch – 
GWNET11



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



Kontakta oss

+46 512 79 70 00 

graincloud.com

info@graincloud.com


