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SiloTronic medieovervågning

Sensor med laserteknologi til at måle indholdsniveauet i 
foder siloer.

SiloTronic er en sensor med laserteknologi, der giver dig 
 mulighed for hvor som helst at aflæse nuværende niveau af 
medieindholdet, der er tilgængeligt i din/dine fodersiloer.
 
Med denne løsning undgår du manuel kontrol af medieindhold 
fra toppen af siloerne. Og med SiloTronic optimeres foder
distributions ruter og tider ved at transport omkostninger 
reduceres og returnering af overskydende foder minimeres. 

SiloTronic monteres øverst på siloen og tilpasses trinløst til 
silotoppens skrå hældning.

Via app’en fås et hurtig overblik over foderforbruget. Udover 
at kontrollere lagre i faktisk tid fåes også adgang til histori
ske data om udviklingen af siloindhold for at opdage mulige 
uregel mæssigheder i forbruget, se genopfyldningsperioder 
og planlægge lavniveauadvarselsalarmer.

Softwaren er designet til at være brugervenlig og er et prak
tisk værktøj. Hver bruger opretter deres egen profil for at få 
adgang til alle oplysninger vedrørende deres installationer 
fra enhver enhed, der er tilsluttet internettet for eksempel 
PC, tablet eller mobil.

Teknisk information Tilbehør

Gateway
– er en senderforbedring mellem 
 SiloTronicenheder og softwareplat
formen via en internetforbindelse.

Enheden understøtter tilknytning 
til et ubegrænset antal enheder 
og kræver ingen konfiguration. 
Kommunikations rækkevidden er op 
til 500 m.

SiloTronic
Afstandsmålingssensor integre
ret med et radiofrekvenssystem, 
der giver dig mulighed for at måle 
niveauet på dine siloer med minimal 
installation.

Repeater
Enheden er ansvarlig for at gentrans
mittere informationen, der kommer 
fra enhver SiloTronicenhed, og sende 
den igen for at øge rækkevidden af 
kommunikation.

Repeaterens rækkevidde er en radius 
på 300 m, så den kan øges op til 
600 m i en lige linje.

Med tydelig farveangivelse ses nievauet af foder på PC og via app til tablet eller 
mobiltelefon.

Måleområde Op til 25 meter.

Arbejdstemperatur Fra -20 ºC til 60 ºC.

Sensor Laser.

Måling er planlagt hver 
anden time.

Kan tilpasses.

Kommunikationstype Radiofrekvens  
(også med internetforbindelser)

Installation Nem installation. Ingen behov for 
kabler eller måletavle.

Teknisk data



Fordele ved SiloTronic 
 medieovervågning

 >  Individuel tilpasning af platformen: landbrug, 
brugere, geolocation, farvekodning.

 > SiloTronic tillader installation i siloer med flere 
graders hældning af kegletoppen.

 > Brugerniveauer: forhandler, virksomhed 
og landmand.

 > Elektronik og batterier er beskyttet i et særligt 
rum, der garanterer tætheden af elektronikken.

 > Konfguration af siloer, foder og sensorer.

 > Advarsler om medie type, hvilken silo, og kontrol 
af uregel mæssigheder om temperatur, snavs og 
batteriniveau meddelelses via e-mail.

Kontrol af produktniveau
 > Overvågning af produktniveau 

i faktisk tid.
 > Bedre prognoser og produk tions

kontrol.

Logistikoptimering
 > Programmering af distributionsruter.
 > Reduktion af transportomkostninger.
 > Undgå returnering af overskydende 

foder.

Styresystem til landbruget
 > Aflæsning af niveauer for faste produkter.
 > Forbedrer medarbejdernes sikkerhed, da 

der ikke er behov for at forcere siloerne.
 > Omfattende kontrol med dine forsyninger 

af foder o.lign.

Funktion

Med SiloTronic og www.silotronic.farm/login får du et 
 komplet internetbaseret løsning til niveaukontrol af medier 
i siloer. SiloTronic kan monteres med din nye silo eller efter
monteres på eksisterende siloer.  
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Tunetanken fører et bredt program af produkter, anlæg og systemer 
til landbruget. F.eks. siloer, tanke, gastætte siloer, kornhånd tering, 
hø- og korntørringsanlæg, kadaverhåndtering, gyllesystemer, 
læskure, bygninger, sprinklerstationer, staldinventar, m.m.

De fleste af vores produkter er fremstillet med indbygning af fiber-
armerede kompositmaterialer, der med de unikke egenskaber er 
yderst velegnede til landbrugets krævende miljø. 

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer. Kom posit-
materialernes innoverende og uovertrufne materiale tekniske 
egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling af de nye bæredygtige 
 produkter  og løsninger, der er nødvendige for en bæredygtig fremtid.

Tunetanken

Med mere end 50 års erfaring i fiberarmerede kompositmaterialers 
unikke fordele og et bredt standardprogram har vi udviklet  vores 
markedsposition som den førende danske producent af tanke, 
industri systemer og siloer i komposit materialer. 

Tunetanken fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til forskellige formål, og leverer til en lang række brancher, 
herunder landbrug, industri, spildevand og rensningsanlæg og 
energi sektoren.  Vi producerer alle vores løsninger i fiber armerede 
kompositmaterialer – de samme materialer som anvendes til frem-
stilling af rumfærger, fly og vindmøller. Med fordele som  styrke, 
korrosions bestandighed og lang levetid er kompositter blandt 
fremtidens populære materialer. 

Komposit

Komposit kommer af det latinske ord »componere«.

Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer  kombineres  
 (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med 
 specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
 stoffernes  kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne 
 (matrix, armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser og 
produktionsforhold. 

Mulighederne er uendelige!
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