
TERMOMETRIA

O sistema de controle de grãos armazenados 
fornecido pela GARTEN é baseado no controle 
preciso da temperatura em diversos pontos 
dentro do silo, na massa de grãos, em 
conjunto com a monitoração da temperatura e 
umidade ambientes.
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O sistema de controle de grãos armazenados 
fornecido pela GARTEN é baseado no controle 
preciso da temperatura em diversos pontos 
dentro do silo, na massa de grãos, em conjunto 
com a monitoração da temperatura e umidade 
ambientes.
Os sensores utilizados são do tipo "Termistor", 
baseado no princípio da resistência elétrica 
variável com a temperatura.   Este sensor é 
imune a corrosão e desgaste com o tempo, 
diferente dos termopares que possuem vida útil 
de aproximadamente 5 anos.
Outra característica importante é que o fundo 
de escala de medição é de 57°C, ou seja, a faixa 
de leitura é estreita e dentro das grandezas de 
temperatura esperada de sanidade do cereal, 
tornando-os mais precisos.

TERMOMETRIA CONVENCIONAL
(leitor portátil)

A leitura da temperatura é feita através da inserção do 
plug do leitor digital portátil à caixa de comutação.
Este leitor possui a sua faixa de leitura ideal entre -20°C e 
57°C, trazendo uma maior precisão por trabalhar com as 
temperaturas normais de armazenagem de grãos.

TERMOMETRIA AUTOMATIZADA  
(Sistema de Conservação de Grãos)

O sistema de controle de grãos armazenados da GARTEN foi desenvolvido com o objetivo de dispensar 
a necessidade de tomada de decisões por operador humano.  Todas as possibilidades foram previstas 
no software de controle.  Este software atende as condições técnicas internacionalmente aceitas para 
secagem em "Seca-Aeração" e conservação de grãos, desta maneira temos a segurança de grãos 
sadios no interior do silo.  Este sistema tem características únicas de controle que fazem dele o mais 
completo do mercado.  Entre essas características podemos citar:
- Controle das condições ideais de conservação dos grãos, seja pelas condições biológicas do produto 
armazenado ou pela inibição da proliferação dos insetos.
- Possibilidade de efetuar secagem de grãos nos silos pelo sistema de "Seca-Aeração", desde que os 
ventiladores permitam.  Nesse sistema pode-se introduzir o produto nos silos com até 17% de 
umidade e reduzir pelo uso dos aeradores até um valor programado manualmente (13% por 
exemplo).
-  Acompanhar dia a dia a redução da umidade do produto armazenado sem a necessidade de efetuar 
amostragens.
- Monitorar o nível de produto nos silos, sem necessidade de efetuar cubagens manuais.
- Recebe sinais de umidade relativa do ar e temperatura ambiente de uma central meteorológica.
- Faz varredura nos sensores dentro dos silos, utilizando para efeito de controle apenas os que estão 
imersos na massa de grãos.
- Reduz as perdas pela aeração excessiva, pelo controle da temperatura na massa de grãos em 
conjunto com os dados lidos na Estação Meteorológica.
- Não aciona os aeradores  se estiver chovendo.

FILOSOFIA DE CONTROLE

Termometria
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