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VSTUPME 
DO DIGITÁLNÍHO VĚKU 

A PODÍVEJME 
SE SPOLEČNĚ 

DO BUDOUCNOSTI.

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST

VĚŘÍME V

Rozhodujte se na základě cenných a spolehlivých údajů
Když mluvíme o inteligentním softwaru pro správu skladování obilí a dalších plodin, jde 
především o to, co pro vás může udělat stabilní hardware a nový inteligentní software. 
Využijte nejmodernější technologie a nechte náš systém AgroLog, aby vám poskytl nástroje, 
které potřebujete ke sledování sklizně.

Především hovoříme o všech možnostech, které vám můžeme nabídnout s pomocí naší 
nové a vylepšené řady produktů AgroLog od společnosti Supertech Agroline.

• Rychlá návratnost investice
• Minimální pokles hmotnosti
• Maximální zisky

Pomůžeme vám zabezpečit a monitorovat sklizenou úrodu.



Systém AgroLog od společnosti Supertech je zajímavý pro každého, kdo potřebuje plně au-

tomatický systém monitorování teploty a vlhkosti pro usnadnění a zabezpečení své práce.

Systém se skládá ze stabilního hardwaru a inteligentního softwaru. Záleží pouze na vás, jak 

dalece sofi stikované řešení chcete mít. Můžete si také vybrat mezi softwarem založeným 

na cloudu nebo nainstalovaným na místě.

Systém AgroLog můžeme nakonfi gurovat přesně podle vašich požadavků - bez ohledu na 

to, kolik sil nebo skladovacích hal potřebujete zabezpečit nebo kde se nacházejí.

STABILNÍ HARDWARE 
A INTELIGENTNÍ SOFTWARE

?

SYSTÉM AGROLOG



Každé silo potřebuje přesné 

a spolehlivé monitorování tep-

loty. Náš TMS2000 je základní 

profesionální ruční terminál, 

umožňující vyčítání teploty.

Náš TMS2500 je kompaktní 

přenosný ruční terminál 

s vestavěnou pamětí, který se 

používá k dokumentovanému 

monitorování teploty. Součástí 

je také software pro PC, který 

vám poskytne rychlý přehled.

Využijte všechny výhody 
nové technologie a nechte 
náš systém řízení kvality zrna 
AgroLog, aby vám poskytl 
nástroje, které potřebujete ke 
kontrole vaší úrody.

CO2

Když potřebujete sledovat teplotu uvnitř sila?

Příklady použití:

TMS2000

TMS2500

TMS6000

Pro všechny, kteří chtějí mít přehled o vývoji skladovaného obilí.

Pro všechny, kteří potřebují plně automatický systém.



Ruční terminál 
TMS2000 / TMS2500

Další informace naleznete na agrolog.io.

Kabel 
se senzory 

vlhkosti

Kabel 
s teplotními 

senzory

Stabilní hardwarové komponenty
HARDWARE

Netlink Netcontroller

Měření hladiny 
skladovaného 
zrna

Ovládání 
provzdušňování

Teplotní senzory

Senzory zjišťující 
vlhkost

Data do centrálního 
systému

Meteorologická 
stanice

Senzory v horní části sila

TMS2500



MONITOROVÁNÍ CO2

Hmyz a plísně jsou organismy, které dýchají a uvolňují 
CO2. Plyn se dostává do prostoru nad skladovaným 
materiálem prostřednictvím vnitřního vztlaku.

Senzory CO2 rychle detekují zhoubné 
procesy ve skladovaném zrnu

OVLÁDÁNÍ 
PROVZDUŠŇOVÁNÍ

Optimalizujte vlhkost a teplotu zrna a zabraňte jeho 
vysychání. Naše sledování teploty a vlhkosti automaticky 
spouští a zastavuje provzdušňování na základě údajů 
o okolní teplotě a vlhkosti.

Automatické řízení provzdušňování 
optimalizuje kvalitu skladovaného zrna

MONITOROVÁNÍ  
TEPLOTY

Pravidelně kontrolujte teplotu a nastavte tu optimální. 
Nižší teplota umožňuje skladování plodin s vyšší vlhkostí. 
Vyšší teploty jsou živnou půdou pro hmyz, roztoče, plísně 
a mykotoxiny. 

Předejděte zkažení obilí včasným 
zjištěním horkých míst.

METEOROLOGICKÁ STANICE

MONITOROVÁNÍ 
VLHKOSTI

Okolní teplota a vlhkost jsou neustále monitorovány 
meteorologickou stanicí. Tím je zajištěno, že se 
k provětrávání používá pouze vzduch, který má žádoucí 
vlastnosti.

Měření vlhkosti a teploty se provádí na více místech 
sila, aby byl dokonalý přehled o skladovaném zrnu.

Sledováním povětrnostních podmínek 
lze také výborně ovládat provětrávání 
skladovaného zrna.

Pro lepší kvalitu skladování 
a bezpečnost

SLEDOVÁNÍ PROSTORU 
POD STŘECHOU

Střešní ventilátory jsou řízeny údaji ze snímače 
prostoru pod střechou. Kondenzační body se 
vypočítají na základě údajů o teplotě a vlhkosti.

Zabraňte kondenzaci a vlhkému zrnu na 
hladině.

SLEDOVÁNÍ MNOŽSTVÍ 
ZÁSOB

Díky softwaru AgroLog a našemu automatickému 
snímači hladiny vždy znáte stav naplnění sila a tak 
i množství skladovaného zrna.

Je důležité sledovat, jak jsou sila 
naplněná.

Minimalizujte ztráty obilí, požáry 
a další finanční ztráty. Jedná 
se o uživatelsky velmi přívětivé 
řešení.

Pojďme společně vstoupit do digitálního 
věku a podívat se do budoucnosti.



AgroLog.io je náš inteligentní software, který vám pomáhá dělat 

správná rozhodnutí. S novou generací softwaru pro monitorování 

v zemědělství jste informováni i o těch nejmenších změnách 

ve  skladech a zároveň máte automatizované důležité úkoly. 

Využijte přidanou hodnotu shromážděných dat!

Na míru každému klientovi
SOFTWARE AGROLOG.IO 



•   Intuitivní, moderní grafické rozhraní umožňuje rychlé 
a snadné vyhodnocení dat.

•   Data v reálném čase - telemetrie, monitorování a řízení 
po celý den.

•   3D vizualizace v reálném čase rychle ukáže, kde se 
v sile vyskytují problémy.

•   Rozhraní REST pro integraci systémů třetích stran 
a otevřených systémů, které vývojářům umožňuje 
přístup k pokročilým výpočtům.

•   O sebemenších změnách v silu budete informováni 
e-mailem, i když software právě nepoužíváte.

•   Kompletní tabulka historie pro získání hlubšího 
přehledu o trendech.

PŘEDNOSTI NAŠEHO SOFTWARE

Inteligentní software, 
který vám pomáhá dělat 
správná rozhodnutí.

•   K systému můžete kdykoli přistupovat pomocí počítače, 
chytrého telefonu nebo tabletu.

•   Zvýšená bezpečnost. Jediným systémem můžete 
ovládat více míst po celém světě.

•   Centralizovaný systém. Poskytuje vyšší bezpečnost 
a ochranu dat a zároveň se snadno spravuje a udržuje.

•   Používejte automatizované zprávy. Software vám 
poskytne cenné informace a ušetří váš pracovní čas.

•   Žádný software, žádné zálohování ani údržba serveru 
- o to se postaráme za vás. Zaručujeme bezpečnost 
vašich dat.

A TAK SNADNO SE SYSTÉM 
OVLÁDÁ



  

Naše historie dokládá odhodlání, inovace a více než 25 let praktických 
zkušeností se zákazníky z celého světa. Ve všem, co děláme, jsou v popředí 
požadavky zákazníka.

•  Jsme rodinný podnik, založený Larsem Frederiksenem

•   Zabýváme se vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních zařízení pro 
monitorování a kontrolu plodin.

•  Vlastní výroba v Dánsku

•  Celosvětová distribuce a prodej ve více než 50 zemích.

•   Spolehliví a důvěryhodní obchodní partneři. Pomáháme vám v každém směru 
a na každém kroku.

•   Silné vztahy a podpora po celém světě a silný poprodejní servis poskytovaný 
přímo z našeho technického centra v Dánsku a prostřednictvím našich 
místních prodejců.

NÁŠ PŘÍBĚH
SUPERTECH AGROLINE



RYCHLEJŠÍ 
A LEPŠÍ POMOC

24HODINOVÁ  
HOTLINE

NÁŠ ZÁKAZNICKÝ  
SERVIS JE VYNIKAJÍCÍ

Díky naší nové softwarové 
platformě vám nyní nabízíme větší 
technickou podporu a pohodlí při 
instalaci než kdykoli předtím.

Místa po celém světě - stále vás 
podporujeme. Nabízíme vám kdykoli 
zdarma online podpora - před, 
během a po instalaci.

V případě technických problémů 
neváhejte se obrátit na naše 
technologické centrum v Dánsku.

AgroLog je řešení na míru, které je s vámi na každém kroku. Poskytujeme vše, co potřebujete. 
S dotazy ohledně instalace, technických problémů a konfigurace dat a softwaru se můžete 
kdykoli obrátit na nás nebo na našeho místního prodejce - a samozřejmě také při každoden-
ním používání.
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PO CELÉM SVĚTĚ
SERVIS A ZÁKAZNICKÁ PODPORA



Pokud potřebujete další informace 

nebo si přejete předvést systém 

AgroLog, kontaktujte nás nebo 

našeho zástupce v ČR.

Výrobce:

Supertech Agroline ApS 
Maltgoerervej 7
5471 Soendersoe
Dánsko

e-mail: info@supertech.dk
Telefon: +45 6481 2000

www.supertechagroline.com
www.agrolog.io

A
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Dovozce do ČR:

DANAGRA s.r.o.
Republikánská 45
312 00 Plzeň

e-mail: post@danagra.cz
Telefon: +420 377 451 525

www.danagra.cz


