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MAKING THE
DIFFERENCE
MINIMALIZÁLJA A KOCKÁZATOKAT ÉS 
GONDOSKODJON A BIZTONSÁGOS TÁROLÁSRÓL 

OKOS RAKTÁR
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Nedvesség, hő, rovarok 
és nemkívánatos biológiai 
tevékenységek, ezek mind 
fenyegetik a mezőgazdasági 
termékeket a raktározás során.            
Az IoT technológia segítségével az 
SGS Okos Raktár segít enyhíteni 
ezeket a kockázatokat, biztosítva 
a termékek minőségét és hosszú 
távú értékét.

Az Okos Raktár azonnali és pontos 
információt nyújt és ezáltal védi a 
raktározott árut. A hőmérséklet és a 
nedvesség közvetlenül befolyásolhatja 
a gabonák, olajos magvak és egyéb 
mezőgazdasági nyersanyagok romlását 
a raktározás során; és meghatározzák 
a rovarok és mikroorganizmusok, 
penészgombák, élesztőgombák és 
baktériumok fejlődésének sebességét, 
valamint a korai csírázást.

A raktárkészleten belüli hőmérséklet 
a környezeti éghajlati viszonyoktól és 
az áru biokémiai körülményeitől függ. 
A nedvességtartalma függ relatív 
páratartalomtól (RAH). Ha a megfelelő 
körülmények fennmaradnak, a lebomlási 
folyamatok lelassíthatók, így hosszú távú 
biztonságos tárolást eredményez.

Az Okos Raktár segít megvédeni a  a 
raktározott tételeket.

HOGYAN SEGÍT AZ OKOS RAKTÁR?
A legújabb IoT technológia és vezeték 
nélküli érzékelő hálózatok segítségével 
az Okos Raktár érzékeli a hőmérséklet 
és a nedvesség ingadozását az 
árukészleteken belül. A kábelek és 
szenzorok mélyen az tételekben 
találhatóak, pneumatikus mélyszondával 
telepítve.  

Egy tipikus telepítés a következőket 
foglalja magába:

 • Kábel
 • 3 szenzor
 • RF-dobozok (1/350 metrikus tonna, 
3/1 000 MT)

Különböző szinteken helyezik 
el az érzékelőket a következők 
megfigyelésére:

 • Relatív páratartalom 
 • Hőmérséklet
 • Szén-dioxid (CO2) szintek

E három paraméter kombinációja 
rendkívül hatékonnyá teszi a felügyeletet 
és a kockázatértékelést.

A CO2 érzékelő rendszer nagyon korai 
stádiumban észleli a potenciális romlást 
a tárolt árukban. Ez jobb, mint csupán a 
hőmérséklet és nedvesség ellenőrzése 
és a rendszer fejlődő gócpontokat is 
hamarabb észleli. Működési elve, hogy 
észleli a rovarok, gombák, stb. biológiai 
tevékenységből eredő CO2 változást. Az 
érzékelők azonnal érzékelik a CO2 szint 
növekedését, és valós időben riasztanak.

Az érzékelőkkel folyamatosan gyűjtött 
adatokat mobil hálózatokon keresztül 
továbbítják, melyek lehetővé teszik 
a raktározott áruk állapotának távoli 
ellenőrzését a világ bármely pontjáról.

Az Okos Raktár valós idejű nyomon 
követését biztosít, gyors és pontos 
érzékelést az érintett területeken, 
amely lehetővé teszi a gyors és 
hatékony válaszokat; ezáltal garantálja a 
raktározott áruk minőségét, integritását 
és megóvását.

TÁVOLI ELLENŐRZÖTT SZELLŐZTETÉS
Az Okos Raktárat beprogramoztathatja 
hogy kommunikáljon a raktár szellőztető 
rendszerével. Ez különösen jó megoldás 
betakarítás során, és amikor az árut 
forgatják. A rendszer képes távolról, 
fizikai jelenlét nélkül működtetni a 
szellőztető rendszert, ami nagyfokú 
költséghatékonyságot jelent.

MODULÁRIS
Rugalmas, költséghatékony, robusztus 
és könnyen telepíthető IoT eszközök, az 
Okos Raktár moduláris és a globálisan 
elismert Microsoft IoT Azure hubot 
használja; egy felhő alapú rendszert, 
mely könnyen összeköti és monitorozza 
eszközeit. 

ELŐNYÖK
Korszerű rendszereink azonosítják a 
problémákat és a romlást megelőzve 
segítenek a közbelépésben, ezáltal 
megakadályozva a károkat. Egyéb 
előnyök:

 • Segít megelőzni a hernyó, atka, rovar 
és mikroba szennyeződést és a korai 
csírázást

 • Valós idejű nyomon követés
 • Automatizált jelentés
 • Gyors válaszok a termék 
károsodásának csökkentésére

 • Csökkenti a költségeket és segít 
fenntartani a versenyképes helyet a 
piacon

SGS ELŐNYÖK

Globális hálózat 

Szaktudás

Személyre szabott szolgáltatás 

Az eljárások szabványosítása

www.sgs.com

sales.hu@sgs.com
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