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CSÖVES KUKORICA
SZÁRÍTÁSA &
FELDOLGOZÁSA

A TERMÉSZETI
ADOTTSÁGOK MEGFELELŐ
FELHASZNÁLÁSA
A csöves kukorica kezelése, szárítása és feldolgozása
alapos ismereteket igényel, hogy elkerüljük a vetőmagok
sérülését és megóvjuk a csíraképességet.
Cimbria a vetőmagüzemi gépek és berendezések
egyik vezető gyártója a világon. A vállalaton belüli
technológiának és tapasztalatnak köszönhetően, képesek
vagyunk csöves kukorica projektek teljeskörű, tervezésére és kulcsrakész megvalósítására.
Egy erős projekt vezetés garantálja a biztonságot és
minőséget, melyek termékeink és projekt kivitelezéseink
alapját képezik. A kivitelezéstől a garancia megvalósulásáig az Önök projektjéért felelősséget vállal egy
tapasztalt és elkötelezett, vezető projekt csapat.

FOGADÁS FOSZTÁS
SZÁRÍTÁS
MORZSOLÁS
ELŐTISZTÍTÁS TÁROLÁS
FELDOLGOZÁS
CSÁVÁZÁS
CSOMAGOLÁS
VEZÉRLÉS & AUTOMATIZÁLÁS
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FOGADÁS, FOSZTÁS & VÁLOGATÁS

A csöves kukorica közvetlenül a termőterületről érkezik a
mintavételezés, tesztelés és minőségellenőrzés helyszínére.

FOGADÓ TERÜLET
A csöves kukoricát közvetlenül a fogadó garatba döntik. A garat
walking floor-ral felszerelt, a csöves kukorica kíméletes és
egyenletes továbbítása érdekében a szállítószalag rendszerhez,
amivel a fosztó és válogató épületbe jut el.

FOSZTÁS & VÁLOGATÁS
Egy leosztó szállítószalag feltölti az előtartályokat a fosztók felett,
ahonnan a csöves kukorica a fosztó feldolgozás folyamatába
kerül, egy vibroadagoló és egy szállítószalag segítségével. Az
egymás melletti fosztóhengerek eltávolítják a héj és kukoricahaj
maradványokat. A mellékterméket összegyűjtik és elszállítják egy
hulladéktárolóba, esetleges feldolgozásra. A kipergett szemeket
összegyűjtik egy szállítószalagon és így visszanyerik őket, vagy
leürülnek a melléktermék szállítószalagon.

KÉZI VÁLOGATÁS
A fosztás műveletét követően, a lefosztott kukoricacsöveket
vizuálisan ellenőrzik és megvizsgálják a válogató asztalon. A
fosztatlan csövek újra a fosztóba kerülnek. Rossz és alacsony
csíraképességű kukoricacsöveket eltávolítják és leürülnek a
melléktermék szállítószalagba.

OPTIKAI VÁLOGATÁS
Tetszés szerint egy optikai válogató is elhelyezhető a manuális
vizsgálat fő részébe. Ez a munkaerőt hozzávetőlegesen 75%-kal
csökkenti.

Mielőtt a kamion a fogadó területre érkezne a lerakodáshoz,
ellenőrzésre megáll egy hídmérlegnél.
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CSÖVES KUKORICA SZÁRÍTÁSI FOLYAMATA

A csöves kukorica szárítása egy összetett folyamat, amely a
múltban hagyományosan a kezelő tapasztalatától függött. Nagy
mennyiségben magas minőségű vetőmag előállításához, a
folyamatot úgy kell optimalizálni, hogy a minőséget biztosítjuk és az
energiafelhasználást minimalizáljuk, miközben az üzem teljesítményét maximalizáljuk, a szokásos módon a legújabb automata
rendszert alkalmazzuk a feldolgozási adatok megfigyelésére,
ellenőrzésére és megőrzésére.”
Nagy mennyiségben magas minőségű vetőmag előállításához, a
folyamatot úgy kell optimalizálni, hogy a minőséget biztosítjuk és az
energiafelhasználást minimalizáljuk, miközben az üzem teljesítményét maximalizáljuk, a szokásos módon a legújabb automata
rendszert alkalmazzuk a feldolgozási adatok megfigyelésére,
ellenőrzésére és megőrzésére. A kukoricavetőmagot általában
csövesen takarítják be, a nedvességtartalma leginkább 30% - 40%
közötti, ezután 12-13%-ra szükséges leszárítani a biztonságos
tárolás érdekében. Ilyen óriási nedvességcsökkenéssel, csak
nagyon kíméletes és alapos szárítással megelőzhető a magok
sérülése, amely csökkenti a csíraképességet. Az optimális értékek
anyagvastagság, a fel és lefelé áramló levegő mennyisége és a
hőmérsékletek nagy jelentőséggel bírnak a szárítás folyamatában.

A szárító tervezéséhez és működtetéséhez nagyon fontos
megértenünk és ellenőriznünk a környezetet és az előbbi
paraméterek összes jellemzőit.
A Cimbria szárítók moduláris kamrarendszerként épülnek, és
egylépcsős, valamint kétlépcsős szárítóként is megtervezhetők.
A szárítófalak trapéz alakú acél idomokból készülnek.
A döntött alsó rész perforált acéllemezből készül, amely lehetővé
teszi a szárító levegő áthaladását. A szárítók fel vannak szerelve
betöltő nyílásokkal, vizsgáló nyílásokkal a levegő kamrákhoz,
hántoló, leürítő nyílásokkal, lépcsőkkel és átjárókkal.
A betöltő nyílások, légszabályozók és leürítő nyílások
szabályozhatóak pneumatikusan vagy elektromosan.
Az acélszerkezet, tetőszerkezet, kiegészítők tervezése és kivitele
ügyfélre szabott, így minden szárítót az aktuális igények és
követelmények szerint tervezünk.

A szárítás folyamatát sok paraméter befolyásolja:
• Környezeti hőmérséklet
• Relatív páratartalom
• Légáram és légeloszlás
• Különféle vetőmagok / hybrid
• Kamra mélysége
• Kezdeti és végső nedvesség

A szárító cellák betöltése a felső részben helyezkedik el, ahol a szállító rendszert egy
eséscsillapító hevederrel szerelték fel, a sebesség csökkentése érdekében és, hogy a
kukoricacsövek kevésbé csapódjanak a szárító cellákhoz.

KITÁROLÁS
A megszárított csöves kukorica leürítése végbemehet a szárító oldalán vagy közepén.
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EGYLÉPCSŐS SZÁRÍTÓ

Az egylépcsős szárítót kettő sor szárító tartállyal látják el, melyek
egymással szemben helyezkednek el. A tartályok közötti hely a
csöves kukorica elszállítására szolgál a szárítóból.
Mindegyik tartály rendelkezik külön, saját hőforrással és szárító
ventilátorral, melyek a légkamrában kerülnek elhelyezésre, a szárító
tartályok külső részén.

A ventilátorok forró levegőt fújnak a légcsatornába. Először felfelé
a szárító kamrákon keresztül ki a szabadba, később lefelé a szárító
kamrákon keresztül ki a szabadba.
Az egylépcsős szárító előnyei
•
•

Nagyon rugalmas, mivel minden tartálynak saját ventilátora és
hőmérséklet szabályozója van, egyénileg szabályozható
Különböző hybridekre használható, különböző szárítási
hőmérsékletekkel

LEVEGŐ CSATORNÁK

EGYLÉPCSŐS SZÁRÍTÓ ÉPÜLETE

A távvezérlésű szellőzőnyílások irányítják a forró levegőt alulról felfelé, vagy fentről lefelé
és ki a szabadba. A tartályok alján elhelyezett vizsgáló nyílások gondoskodnak a könnyű
tisztításról és a felülvizsgálatról.

Az egylépcsős szárító egyedi, ügyfélre igazított gázégővel és ventilátorral.
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KÉTLÉPCSŐS SZÁRÍTÓ

A kétlépcsős szárítót kettő sor szárító tartállyal látják el, melyek
egymással szemben helyezkednek el. A csöves kukorica a
szárítóból, az ürítő ajtókon keresztül tovább halad a szárító épület
külső falán keresztül. A szárító tartályok közös hőforrással és
szárító ventilátorokkal rendelkeznek, melyek a szárító két végén
helyezkednek el. A szárító méretétől függően, a kétlépcsős szárítót
kettő vagy négy ventilátorral és hőforrással látják el. A ventilátorok

forró levegőt fújnak a legszárazabb csöves kukoricát tartalmazó
tartályokon keresztül az alsó légtérbe, majd felfelé a magas nedvességtartalmú tartályokon keresztül a szabadba.

KÉTLÉPCSŐS SZÁRÍTÓ ÉPÜLETE

LÉGCSATORNÁK

A kétlépcsős szárító közös hőforrást és ventilátorokat tartalmaz.

A kétlépcsős szárító előnyei:
• Alacsony energiafelhasználás
• Alacsonyabb befektetési költségek

Távvezérlésű szellőzőnyílások:
• a forró levegőt le- és felfelé irányítják
• a forró levegőt lefelé irányítják az alsó légtérbe, majd felfelé, végül a szabadba
• kiegyenlítik a légnyomást a felső és alsó légtérben
A tartályok alján elhelyezett vizsgáló nyílások gondoskodnak a könnyű tisztításról és a
felülvizsgálatról.
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KONTÉNER SZÁRÍTÓ ÉS HŐFORRÁSOK

KONTÉNER SZÁRÍTÓ
A konténer szárítókat általában kis adagokhoz és újrahasznosított
ömlesztett magokhoz alkalmazzák. A konténereket a szárítóban egy
targonca segítségével helyezik el. A konténerek egy, vagy két sorban
helyezkednek el. A hátulsó végén a fűtő és ventilátor rendszer
található. Az elosztás a közös légcsatornákon megy keresztül.

HŐFORRÁS
A szárítási folyamathoz a következő fűtőrendszereket ajánljuk:
PB vagy földgázt, olajat, gőzt és forró vizet.

FŰTÉS GÁZZAL
A leggyakrabban alkalmazott fűtési mód a gázégő rendszer. Az
általunk forgalmazott csomag tartalmaz egy előreszerelt modult,
hőmérséklet érzékelőket és PLC vezérlő panelt és frekvenciaszabályozót a ventilátorokhoz.

FŰTÉS OLAJJAL
Az olajégő csomag tartalmaz egy olajégő modult, hőmérséklet
érzékelőket és PLC vezérlő panelt, valamint frekvenciaszabályozót
a ventilátorokhoz.

FŰTÉS BIO ALAPANYAGGAL
Ez a fűtőrendszer lehetővé teszi melléktermékek használatát mint
fűtőanyag, a fosztás és osztályozás folyamatából, kukoricacsutka
használatát a morzsolásból; a fűtés során ezek forró vizet és
gőzt szállítanak a hőcserélőkhöz az egylépcsős és kétlépcsős
szárítókban.
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MORZSOLÁS ÉS ELŐTISZTÍTÁS

A morzsolás egy mechanikai folyamat, amely során a
kukoricaszemeket leválasztják a csőről. Végrehajtását a lehető
legkíméletesebben kell elvégezni, hogy a kukoricaszemek csak
minimálisan sérüljenek.

MORZSOLÁS
A Cimbria morzsoló berendezés csövek összedörzsölése elvén
működik, erős acél palásttal, kovácsoltvas rotorral van felszerelve.
A lemorzsolt csutkák egy tartályba kerülnek szállításra előkészítve,
vagy egy szeméttárolóba.

ELŐTISZTÍTÓ
A Delta előtisztító berendezés a felső rosta szekcióban a kukoricacsutka és egyéb nagyobb szennyeződések lefölözését végzi. Az
alsó rosta szekció különválasztja az apróbb szemcséket, a földet és
tört szemeket, stb. Az előtisztító felszerelhető elszívó rendszerrel, a
könnyű szennyeződések eltávolítására.

OPCIÓK
MÉRLEG
A mérleg rögzíti az előtisztított, morzsolt kukoricamennyiségét, amely
egy tároló silóba kerül szállításra. A big-bag mérleg az előtisztított
kukorica zsákolását végzi, amely ideiglenesen raktározásra kerül a
további feldolgozás előtt.

AUTOMATA MINTAVEVŐ
Az automata mintavevő vetőmag mintákat vesz az előtisztított
kukoricából, melyeket egy laboratóriumban minőségi vizsgálatnak
vetnek alá.

VENTILÁTOR
Ha a lefölözésre használt előtisztító elszívás nélkül dolgozik, egy
leválasztó ventilátort szükséges beszerelni a könnyű szemcsék
eltávolítására, pl.héjmaradványok és egyéb könnyű zennyeződések;
a zsákolást / raktározást megelőzően.
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TÁROLÁS

A feldolgozás során a kukoricaszemeket ideiglenesen tárolni/
raktározni szükséges. A silókban az üzemeken belül az alábbiakat
tárolják:
•
•
•
•

Morzsolt kukorica
Előtisztított kukorica
Csávázott kukorica
Kukoricsutka hulladék

A cellák töltése közben, a kukorica alacsonyabb sebességgel ömlik,
hogy a nagy sebesség miatt sérülést ne szenvedjenek. Az egyes
cellákban lévő hőmérsékletek folyamatosan ellenőrzöttek és a
SCADA rendszerben rögzítésre kerülnek. A cellákat szellőzéssel
együtt tervezik, amely megkönnyíti a szellőztetést az egyes
cellákban.

Tároláshoz a Cimbria a silók széles skáláját ajánlja, az ügyfél
igényeire igazítva, az aktuális projekt igényeinek megfelelően.
A silókat statikai dokumentációval látják el a költségvetéshez és a
helyi építési szabályozásnak megfelelően telepítik őket (pl. EN1090
Európai Unión belül).
A Cimbria siló kivitele a kukoricához és egyéb vetőmagokhoz
igazodik, melyek nagyon kíméletes kezelést igényelnek, a csírázási
képesség megóvása érdekében.
A siló tölcséreket teljesen önleürülőnek tervezik. A kivezető nyílások
pneumatikus vagy elektromos vezérlésű tolózárakkal vannak
elszerelve, a eljesítményszabályozás érdekében.

A kukorica a silóba egy szállítószalag segítségével jut el. A szállítószalagok manuális vagy elektromos vezérlésű ürítő kocsikkal vannak felszerelve. A tartályokat bevezető csöveken keresztül töltik,
melyek az ejtő csövekhez kapcsolódnak a cellákon belül, a nagyon kíméletes kezelés érdekében.

A siló tölcséreket teljesen önleürülőnek tervezik. A kivezető nyílások pneumatikus
vagy elektromos vezérlésű tolózárakkal vannak felszerelve, a teljesítményszabályozás
érdekében.

A siló cellák négyszögletűek, moduláris rendszerben. A cellák úgy kerültek
kialakításra, hogy a mag feltapadását megakadályozzák. A cellák mérete és
mennyisége a kívánt különböző költségek és tartályméretek számától függ.
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TISZTÍTÁS

A finomtisztítás folyamatában, a méreten aluli, valamint méreten
felüli kukorica magok, amelyek vetőmagként nem megfelelőek,

FINOMTISZTÍTÁS
Különösen fontos, hogy a kukoricamagot
jól megtisztítsuk. A Delta tisztítók széles
választéka a legmegfelelőbb tisztítást
hajtják végre, a betöltést vibroadagoló
segítségével végezzük, mely teljesen
egyenletes eloszlást garantál a rostákon.
Továbbá a rosták a legmagasabb
négyzetméterenkénti perforáció arányúak a
piacon, maximális kihasználást biztosítva.
Végül a nagyon hatékony szelelő rendszer
eltávolítja az összes könnyű
szennyeződést.

SÍKROSTÁS
OSZTÁLYOZÁS
Cimbria Delta síkrosta használatával,
szélesség, hosszúság és vastagság
szerinti osztályozást hajtunk végre,
egyesítjük az optimális rosta perforációt
és rostadőlésszöget a hosszúsággal és
a rázási frekvenciával, valamint a szelelő
rendszert. A kukorica a kívánt frakcióba
kerül osztályozásra.

HENGERES OSZTÁLYOZÓ
A Cimbria hengeres osztályozó használata
során, a termény osztályozása annak
szélessége és vastagsága alapján
történik. Minden egyes henger egy önálló
acélszerkezet ami különböző konfigurációk
szerint kombinálható, egy egyszerű
moduláris rendszer segítségével. Ez a
lehetséges osztályozási módok széles
skáláját biztosítja. Bizonyos számú
hengeres osztályozó együttes használatával, a kalibrációt olyan sok frakcióra lehet
osztani, amennyire szükséges.

elkülönítésre kerülnek a jó minőségű kukorica magoktól. A kukorica
ismét szelelésre kerül a könnyű szennyezők eltávolítása érdekében.
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OSZTÁLYOZÁS

A méret szerinti osztályozás folyamatában, a vetőmagok egy részről a szélesség és
vastagság kritériuma szerint kerülnek elválasztásra, más részről a hosszúságuk és
formájuk szerint a hosszúságuk és formájuk szerint. A különböző frakciók szerinti
kalibrálás történhet sík felületű vagy hengerrostán.

FAJSÚLYSZEPARÁTOR
A fajsúly szerinti válogatást a Cimbria
fajsúlyszeparátor asztalon lehet
végrehajtani, amely hatékonyan távolítja
el a jó terménnyel azonos hosszúságú és
szélességű, de különböző súlyú köveket
és idegen magokat. A fajsúlyszeparátor
asztal a lebegés elvét alkalmazza,
kombinálva szabályozható, döntött irányú
rezgő mozgásokkal.

OPTIKAI OSZTÁLYOZÁS
legújabb technológia használatával, a
Cimbria SEA optikai válogatóval a más
színű,vagy látható sérülésekkel rendelkező
kukoricaszemek végképp eltávolíthatóak.
Az optikai válogatóban, az adagoló
rendszer a dőlt csatornákon keresztül
juttatja a kukoricát az osztályozás helyére.
A termény egy vizsgáló részen halad
át, ahol minden egyes szemet számos,
egymással szemben elhelyezett optikai
eszköz vizsgál át. Egy vezérlő egység
a színbeli sajátosságokat elektromos
jelzésekkel fogadja és feldolgozza. A
nem beazonosítható szemek a selejt
tartályba kerülnek egy sűrített levegővel
működő fúvóka segítségével. A válogatót
mikorprocesszorok irányítják és a
kifinomult software lehetővé teszi 600
különböző osztályozóprogram tárolását a
gépben. Ennek az alkalmazásnak
köszönhetően, sokféle feldolgozás
lehetséges, hiszen egy berendezés képes
különböző osztályozási módok
végrehajtására egyféle terményből, vagy
különböző terményekből néhány perc
leforgása alatt.
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CSÁVÁZÁS

A vetőmag kezelése kémiai vagy biológiai összetevők vagy fizikai
folyamatok, melyeket vetőmagokra vagy csírákra alkalmaznak.
Segítenek megóvni a vetőmagot és optimális növekedést
eredményeznek a termény számára. Kemikáliák alkalmazása a

vetőmagokban nagyon célirányos eljárási mód a növekvő növényben
kialakuló betegségek és rovarok számának csökkentésére. A
gombaölő szerek alkalmazásával szabályozzuk a termőtalaj és
vetőmag betegségeit. A rovarölő szerek alkalmazása csökkenti a
szezonális kártevők számát a termények széles skálájánál.

A Cimbria csávázógépet a drága csávázóanyagok legpontosabb
és leghatékonyabb alkalmazására tervezték. A rendszer egy
folyamatosan adagoló eljárás, mely egy nagyon pontos elektromos
mérleget használ, egy ugyanolyan pontos kémiai adagoló rendszerrel, PLC szabályozású. A rendszer a csávázószer egyenletes
eloszlását teszi lehetővé a vetőmagon.

PORADAGOLÓ
A beépített poradagoló por alapú csávázószert, hintőport vagy más
súlynövelésre alkalmas anyagokat szór.

FOLYADÉK ADAGOLÓ RENDSZER
Üveghenger a közvetlen adagoláshoz, egyszerűen kézzel
beállítható az áramlásmérő, vagy tömegárammérő szerinti
adagolás, recept szerinti mennyiség alapú programozás.

SZABÁLYOZÓ RENDSZER
Teljesen automatizált keverő és szabályozó rendszer az ügyfél
igényeire igazítva. A rendszer jellemzően az alábbiakból áll:
•
•

•
•
•

Egy önálló rendszer, ami számos IBC vegyszer tartályt
tartalmaz, kármentő tálcát és szivattyú egységeket (Cruiser,
Poncho, rovarölő, gombaölő, stb.)
Keverő tartályok (MT) 1,2,3 stb. mérleg cellákon állnak, a
készítményekhez az IBC tartályokból szivattyúval kerülnek át az
összetevők,majd a szivattyúrendszer a receptek szerint szállítja
a munkatartályokba a csávázógéphez
Öblítő tartály a csövezés tisztításához és a vegyszerek
keveredésének megakadályozásához
Mosótartály az öblítő víz tárolásához és szennyvíz adagolására
a keverőtartályba azokhoz a vegyszerekhez, amelyekhez
engedélyezett
Szennyvíz IBS tartály a szennyvíz ártalmatlanítására, ha újra
nem hasznosítható

JOG CONVEYOR SZÁRÍTÓ
Ha a feldolgozási eljárás nagy mennyiségű folyadékot és energiát
igényel, a vetőmagot a további kezelés előtt meg kell szárítani.
A jog conveyor szárító kíméletes rázó mozgásokkal működik fűtése
történhet gázzal, olajjal, vagy elektromos árammal. Opcióként
a szárító felszerelhető egy rostaszekcióval, a porveszteség és
könnyűszemcsék leválasztásához. A jog conveyor elszívó rendszert
a pirosporfilterhez kell csatlakoztatni.
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CSOMAGOLÁS ÉS ELSZÍVÁS

CSOMAGOLÓ RENDSZER
A csávázott kukorica vetőmagot számos, különböző zsákba
töltik,vidéktől, hagyománytól, zsák mérettől, típustól, stb. függően.
A csomagolási rendszerek nagyon egyéniek, különböznek

PORFILTER RENDSZER
A por minden vetőmagüzemben megjelenik, főleg az átadási
pontoknál, ott, ahol a vetőmag az egyik gépből a másikba
érkezik. A por és héj maradványok kiválasztódnak a magból és
kellemetlen,veszélyes környezetet képeznek a dolgozók számára,
még porrobbanás is lehetséges. Épp ezért minden modern
vetőmagüzem abszolút követelménye a pontosan dimenzionált,
összefüggő porelszívó rendszer. A porfilterekbe filterzsákokat
szerelnek, amelyek leválasztják a levegőt, mielőtt a légtérbe távozna.
A porelszívás csövezését pontosan a levegő mennyiségéhez, sebességéhez és nyomásához kell tervezni. A ventilátorok alsó nyomást
képeznek, a levegőt minden kivezető pontból kifújják. A légzárak
leürítik a port valamelyik porzsákba, vagy valamelyik szállítóeszközön
keresztül egy portartályba. A csávázószeres vörös por számára külön
porfilter szükséges. Ezek a filterek gyűjtőkosárral vannak ellátva,
mivel a mérgező hulladékot biztonságos módon kell elhelyezni.

elrendezésükben. Az egyszerű nettó zsákmérlegtől nyitott
zsákszájjal, kézi varrással és pallettázóval a sokkal fejlettebb
rendszerekig, melyek tartalmaznak automata zsák elrendezőket és
leeresztőket, automata varrógépet, robot palettázókat és csomagoló
rendszereket, a zsákoló technológia széles skálája rendelkezésre áll.
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AUTOMATIZÁLÁS

Egy modern üzem nem működhet optimálisan hatékony és
megbízható vezérlő rendszer nélkül. A Cimbria vezérlő rendszer
egyesíti sok éves feldolgozási tapasztalatainkat a legújabb

technológiákkal. Ez a garancia arra, hogy minden beépített gép az
optimális teljesítmény igényének megfelelően működik, ily módon
a teljes rendszer, az egész üzem számára a leggazdaságosabb
üzemelést nyújtja.

SCADA RENDSZER
Scada egy a működésre, megfigyelésre és felkészülésre igazított
rendszer, irányítása egy vagy akár több terület kezelője számára
lehetséges. A mindennapi egyenletes működéshez, minden
program elmentésre és tárolásra kerül, megnyitásuk könnyű.
Előnyben részesített rendszerünk a WinCC a Siemenstől. Egy
hatékony, felhasználóbarát, erős teljesítőképességű PC alapú
Human-Machine Interface (HMI) program, Microsoft Windowsval
együtt.

KIMUTATHATÓSÁG
A vetőmag nagy értéket képvisel, ezért a kimutathatóság rendkívül
fontos. Egy nagyon jól tesztelt és stabil adatbázis rendszert
általában Microsoft SQL-ben építenek ki. A termelés általában
barcode rendszert használ, de egyéb rendszerek is, pl. RFID is
rendelkezésre állnak.

SZERVIZ PROGRAM
Az üzemzavar és állásidő rizikójának minimalizálására, üzemelési
statisztika állítható be minden gépen, valamint a beprogramozott
szervizt és előzetes karbantartást is időben el kell végezni.

HŐMÉRSÉKLET MEGFIGYELŐ RENDSZER

UNITEST® SOFTWARE
A Cimbria Unitest rendszer egy fontos eszköz a termény biztosítására, a silóban történő tárolása közben. A világon felépített
több ezer létesítmény tapasztalata alapján, a rendszer megfigyeli
a tárolás feltételeit. Az Unitest különböző alkalmazásokban áll
rendelkezésre:

KÜLÖNÁLLÓ HOST:
Egy teljesen működőképes UN ITEST 5G külön PC -n fut LAN
-ra és Internetre való kapcsolódás nélkül.

NÉHÁNY HOSTS:
Az összegyűjtés, tárolás és prezentáció néhány külön PC-re
osztható, a hardware LAN-ra kapcsolódik.

ÖSSZEFÜGGŐ HELYSZÍNEK
Ebben a topológiában különböző helyszínek, területek egy
központi “Super Site -hoz” kapcsolódnak.
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