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The solution to manage livestock feed in silos
fast, easy to install and reliable
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Solutions for silo management

■  Optimise orders

■  Increased earning

■  Eliminate risk of accidents

■  Stocks traceability

Bezprzewodowy system bieżącej kontroli stanu 
zapasów (zbóż / paszy / materiałów sypkich)

w komorach silosowych

 Niezawodny. Prosty w instalacji. Mobilny e-dostęp.

 Śledzenie stanów magazynowych 

 Optymalizacja zamówień i zapasów

 Wyeliminowane ryzyko wypadków
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Szybka i łatwa instalacja

Oszczędność czasu:

Korzyści finansowe:

Zalety:

 Łatwe sterowanie, bez zbędnych dojazdów
 Inwentaryzacja zapasów w czasie rzeczywistym, informacje są dostępne online

  z dowolnego miejsca nawet kilka razy dziennie pod adresem Ijitrack.com
 Bez konieczności opróżniania silosu podczas instalacji
 System nie wymagający szczególnej konserwacji
 Automatyczna diagnostyka pomiarów cyfrowych.

 Oszczędność czasu, gdy chcemy poznać stan zapasów w czasie rzeczywistym 
 Optymalizacja sterowania i czasu przechowywania pozwala uniknąć trzymania 

 niepotrzebnych zapasów paszy
 Koniec z niespodziankami podczas załadunku - zapobiega przepełnieniu silosów 

 oraz zwrotom
 Koniec z wyczerpywaniem się zapasów, co nieodzownie łączy się z kosztownym

 rozwiązywaniem problemów
  Korzyść ze zniżek za przyjmowanie maksymalnego ładunku samochodowego

 Eliminuje ryzyko upadków (nie ma potrzeby wchodzenia na silos, aby ocenić 
 poziom zapasów
 Wykrywa nieprawidłowy załadunek (błąd silosu)
 Wskazuje temperaturę wewnątrz silosu (temperatura powietrza wewnętrznego)
 Dowód dostawy
 Pozwala przewidzieć opróżnienie silosu, aby zapewnić jego czystość 

 i uniknąć źródeł rozwoju pleśni
 Znajomość rzeczywistej pojemności pozwala uniknąć przepełniania silosu

 Przyjazny interfejs użytkownika 

 Nie wymaga specjalnej konserwacji 

 Automatyczna diagnostyka pomiarów



Rozwiązanie dla 9-32 silosów
Sondy w monitorowanych silosach
i jeden punkt dostępu GSM/GPRS 

(koncentrator) zasilany prądem stałym.

Rozwiązanie dla 1-8 silosów
Sondy w monitorowanych silosach
i jeden czujnik główny z komunikacją 

GSM/GPRS.

Działanie

Zasilane wydajnymi bateriami 

sondy ultradźwiękowe dokonują 

pomiaru zapełnienia w silosie.

Czujnik nadrzędny zbiera dane z 

monitorowanych silosów i wysyła 

je do serwera.

► Operational principle 

   ► IJITRACK .COM

;

More than just a data hosting service

• Simple and intuitive interface

• Accessible from anywhere

• Ijitrack lets you set alarms on levels, the air temperature

   in the sensor area, battery voltage

• Its alarms generate informations by E.mail, SMS

      Installation / Functioning

The sensors are battery powered. The 

master sensor concentrate all data from 

others silos and send them to the web 

service :  v2.ijitrack.com

Solution from 1 to 8 silos

One sensor per silo with

GSM / GPRS communication

Solution from 9 to 32 silos

One sensor per silo and one access 

point GSM / GPRS DC powered

v2.ijitrack.com

Filling measures,

Temperature, battery levels, level 

trends

Data hosting,

history and alarms

Weight

► Operational principle 

Functioning Web services Option : local display

Działanie

Kontrola poprzez aplikację IJITRACK.COM

Szybka i łatwa parametryzacja

Podstawowe informacje
Szybka i łatwa instalacja

Informacje niezbędne do instalacji

 Dokładne wymiary silosu ze schematem (dostarczany przez klienta lub osobę wykonującą instalację)
  Rodzaj przechowywanego produktu: mąka, granulat, rozkrusz...
  Rodzaj silosu (ścianki z blachy gładkiej lub falistej - lej silosu prosty lub asymetryczny)
  Liczba silosów (1 czujnik główny na maksymalnie 8 silosów w rozwiązaniu bezprzewodowym)
  Maksymalna odległość umożliwiająca komunikację radiową pomiędzy silosami

Czujnik poziomu 0,4...10 m 

- LNU1000-0-80X-C1-GSM / Nadrzędny

- LNU1000-0-80X-C1 / Podrzędny

Materiały mocujące:

- Złączka: F0A00014

- Płytka montażowa: G0A00010

Hosting danych, interfejs, raporty, alarmy

Możliwy wybór pomiędzy dwoma interfejsami:·

http://www.ijitrack.com

https://v2.ijitrack.com

Koncentrator HF/Modbus 

AP1-MOD-90X

Wyświetlacz LCD ze złączem
komunikacyjnym Modbus RS485 

F0D00006

► Quick and easy installation

Necessary  informations for the installation 

- Exact silos dimensions with sketch (provided by the customer or the fitter)

- Type of food: flour, granulated, crumb ...

- Type of silo (smooth or corrugated sides - right or deported cone)

- Number of silos (1 master sensor for a maximum of 8 silos in the standalone solution)

- Maximum distance radio communication between silos

Level sensor 0.4...10m 

· LNU1000-0-80X-C1-GSM / Master

· LNU1000-0-80X-C1 / Slave

Fixing materials :

· Adaptator : F0A00014

· Mounting plate : G0A00010

Data hosting, interface, reports , alarms 
The choice between two interfaces :

· http://www.ijitrack.com

· https://v2.ijitrack.com

Option : Local LCD display

Modbus RS485 LCD display

· F0D00006

Concentrator HF/Modbus

· AP1-MOD-90X

Materials required :
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Option : Local LCD display

Modbus RS485 LCD display
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Materials required :

Opcja: Lokalny wyświetlacz LCD

Wymagane materiały:

Charakterystyka pracy

- Temperatura robocza:  -40°C ... +85°C
- Zakres pracy:   0,4 ... 10 m
- Klasa szczelności:  IP65
- Dokładność: ± 5% w przypadku materiałów w stanie stałym 
         ± 1% w przypadku materiałów w stanie ciekłym
- Przeznaczenie: praca w środowisku zapylonym
- Możliwość instalacji zewnętrznego wyświetlacza

- Certyfikat 

Prosty i intuicyjny interfejs dostępny z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia (PC, tablet, smartphone) - 
wystarczy dostęp do Internetu 
Aplikacja pozwala na ustawienie alarmów związanych z poziomem zapełnienia silosów, temperaturą powietrza 
w pobliżu czujnika oraz poziomem naładowania baterii sond
Alarmy systemu generują powiadomienia przez e-mail, SMS

Necessary  informations for the installation 

- Exact silos dimensions with sketch (provided by the customer or the fitter)

- Type of food: flour, granulated, crumb ...

- Type of silo (smooth or corrugated sides - right or deported cone)

- Number of silos (1 master sensor for a maximum of 8 silos in the standalone solution)

- Maximum distance radio communication between silos

Do parametryzacji wystarczą:

Dokładne wymiary silosu ze schematem oraz rodzaj i gęstość przechowywanego produktu 
Charakterystyka silosu (ścianki z blachy gładkiej lub falistej / lej silosu prosty lub asymetryczny)
Brak konieczności opróżniania silosu podczas instalacji
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Wymierne korzyści finansowe i organizacyjne

Inwentaryzacja i stan zapasów w czasie rzeczywistym - informacje dostępne on-line

Optymalizacja zarządzania i czasu przechowywania pozwala uniknąć utrzymywania nadmiernych zapasów
Koniec z niespodziankami podczas załadunku - zapobiega przepełnieniu silosów

Koniec z wyczerpywaniem się zapasów

Wykrywa nieprawidłowy załadunek (błąd silosu)

Pozwala przewidzieć opróżnienie silosu, aby zapewnić jego czystość i uniknąć źródeł rozwoju pleśni 
Wskazuje temperaturę powietrza wewnątrz silosu

Eliminuje ryzyko upadków (nie ma potrzeby wchodzenia na silos, aby ocenić poziom zapasów)

minibatt – Najmniejszy kombajn świata. Monitoring ilości paszy / ziarna w silosach. Pomiar temperatury na magazynach 
płaskich. Wentylacja stacjonarna i mobilna. Wysokowydajne żmijki. Panelowe systemy magazynowe. Agrowłókniny.
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