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Missió de MCSystems: 

Sensorització de sitges per 
optimitzar la gestió de les 
granges



L’equip: SILOMETRIC



Evolució tecnològica
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Principals 
Caracterís tiques

Tècniques

- Tecnologia  làs er
- Comunicacions  inalàmbriques  amb 

àmplia  cobertura  nacional

- Bateria  de llarga durada
- Carcas s a  robus ta  de polipropilè d’alta  

dens ita t

- Fàcil ins ta l·lació



Silometric:  
Funcionament

- Equip en s tand-by durant la  major part del dia .

- Mes ura cada 2 hores  
- Comunicacions  ràdio: “ultra  narrow band” de 

gran cobertura  i poc cons um.

- El baix cons um permet l’ús  de bateries

- No dependre de la  xarxa elèctrica

- Augmentar l’autonomia de les  bateries



Les dades:  DIGITPLAN



Les dades:
DIGITPLAN

- Càlcul del volum a partir del nivell 

- Vis ualització de dades

- Ges tió de materia ls

- Configuració d’alarmes

- Localització de s itges



Digitplan: configuració i cubicatge 



Digitplan: visualització de dades



Reptes i dificultats

- Confus ió entre capacita t i 
volum

- Definició i a jus tament de la  
dens ita t del pins o 

Solució: amb els  kg reals  dipos ita ts  a  
la  s itja  buida, podem treure la  dens ita t 
real i a jus tar-la . 



Comparativa SILOMETRIC vs BÀSCULA (I)



Comparativa SILOMETRIC vs BÀSCULA (II)

Sens or de nivell làs er

¿Qué cambios  habrá  
cuando hayas  s olucionado 
el problema?



Reptes i dificultats

- Des carga no uniforme del pins o 
dins  la  s itja .

Sol·lució: encarar el s ens or més  
vertical perquè en mitja  ens  doni un 
valor bas tant aproximat a  la  realitat.

Per a  precis ions  s uperiors , ins ta l·lar 
vibradors  a  les  potes  de les  s itges .



Principals 
Beneficis

- Seguiment del cons um de pins o dels  animals

- Anticipar-nos  a  pos s ibles  malalties  o 
baixes  d’animals

- Planificar la  demanda de pins o

- Ajuda a  la  pres a  de decis ions :

- producció de pins o 

- logís tica  de rutes  de trans port

- Millorar en s eguretat laboral,  evitar accidents



Evolució de Silometrics instal·lats

2017 2018
2019

2020

235 551 871 > 1.375



Silometric a Espanya



Silometric: sol·lució a nivell mundial
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