
Eficiência e Controle na Secagem de Grãos

Catálogo 2017

www.campotech.com

TECNOLOGIA 
A SERVIÇO 

DO PRODUTOR



AET-CA
Secadores Rotativos e Estáticos

AUTOMAÇÃO PARA
SECADORES DE GRÃOS

 Através de sensores de temperatura, o AET-CA mede e controla a temperatura do ar de entrada e da massa de 

grãos com precisão eletrônica e digital, elevando a qualidade e reduzindo em até 20% o tempo de secagem. 

 Garante a uniformidade na temperatura durante a secagem, proporciona economia de combustível (lenha, cavaco 

ou palha) e mantém o padrão dos grãos, melhorando o aspecto.

• Uniformidade no controle da temperatura;

• Redução no tempo de secagem em até 20%;

• Economia de combustível em até 50% 
(lenha, cavaco ou palha);

• Estabilidade na temperatura da massa;

• Receita de secagem programável.

ATUADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA 
PARA SECADORES COM CALDEIRA

CONTROLA O REGISTRO DO 

RADIADOR PELA TEMPERATURA 

DE MASSA E ENTRADA DE FORMA

 AUTOMÁTICA 

UM EQUIPAMENTO QUE 

ZELA POR UM MUNDO MAIS 

EFICIENTE E SUSTENTÁVEL



AET-AP
Secadores Rotativos e Estáticos

AUTOMAÇÃO PARA
SECADORES DE GRÃOS

CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA
PARA QUEIMADORES À PALHA

 O AET-AP mede e controla a temperatura do ar de entrada com precisão eletrônica e digital, elevando a qualidade 

da secagem. Com a função alarme o queimador à palha pode funcionar sem que alguém mantenha uma vigília 

constante. Através do temporizador programável interno é possível ajustar o tempo de funcionamento da rosca do 

queimador à palha, mantendo um abastecimento contínuo e estável. Seu termômetro digital deixa simples e confiável 

o controle da temperatura.

• Termômetro com display digital;

• Termostato digital e programável;

• Alarme para alerta de temperatura alta ou baixa;

• Estabilidade na temperatura de secagem;

• Temporizador ajustável para rosca do queimador.

PRECISÃO DIGITAL 

NO CONTROLE DA 

TEMPERATURA

TERMÔMETRO

DIGITAL

TERMOSTATO

PROGRAMÁVEL

ALARME DE

TEMPERATURA

3 EM 1
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CT-TDW
Secadores Rotativos

AUTOMAÇÃO PARA
SECADORES DE GRÃOS

• Termômetro digital sem fio para secadores rotativos;

• Mede com precisão a temperatura da massa do café;

• Facilita o controle da temperatura com confiabilidade.

TERMÔMETRO DIGITAL SEM FIO
PARA SECADORES ROTATIVOS

 O CT TDW substitui o termostato analógico, garantido precisão eletrônica e digital na leitura e controle da 

temperatura da massa, elevando a qualidade da secagem e facilitando o acompanhamento visual pelo operador do 

secador, sem comprometer sua segurança. 

 Com o termômetro digital sem fio fica simples e confiável o controle da temperatura na massa de grãos.

TERMÔMETRO SEM FIO QUE 
MEDE A TEMPERATURA DE 
MASSA EM SECADORES ROTATIVOS

PRECISÃO 

DIGITAL DA

TEMPERATURA

NA MASSA 

DO CAFÉ



CT-ALT
Secadores Rotativos e Estáticos

AUTOMAÇÃO PARA
SECADORES DE GRÃOS

ALARME DE TEMPERATURA PARA
SECADORES DE CAFÉ COM FORNALHA À LENHA

• Termômetro digital;

• Toca sirene para alertar que a temperatura de secagem 
está fora da faixa programável;

• Pode ser utilizado em caldeiras a vapor ou água quente. 

 O CT ALT é utilizado em secadores que trabalham com lenha ou caldeiras, sua função é ajudar no monitoramento 

da temperatura de secagem, elevando a qualidade e garantindo precisão eletrônica e digital.

 Com a função alarme, o secador pode funcionar sem que alguém mantenha uma vigília constante. Quando a 

temperatura da secagem estiver fora da faixa programada, a sirene tocará e o responsável pela secagem é avisado.

 

PRECISÃO DIGITAL 

NO CONTROLE DA 

TEMPERATURA

TERMÔMETRO

DIGITAL

ALARME DE

TEMPERATURA

2 EM 1
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CERES
Secadores Rotativos e Estáticos

AUTOMAÇÃO PARA
SECADORES DE GRÃOS

• Software de gerenciamento e controle;

• Planilhas de secagem configuráveis;

• Relatórios de todo o processo de secagem;

• Programação do secador.

SUPERVISÓRIO ELETRÔNICO
PARA SECAGEM DE CAFÉ

 O CERES (Supervisório Eletrônico Digital e Programável) automatiza todo o processo de secagem do café em 

secadores verticais e horizontais. 

 Através do software de gerenciamento, o equipamento monitora e controla as temperaturas da secagem, e com 

saídas programáveis é possível configurar o secador para operar em tempos pré programados. O software permite 

obter relatórios de acompanhamento de todo o processo e realiza receitas de secagem ajustáveis.



Eficiência e Controle na Secagem de Grãos

 A CAMPOTECH é uma marca que pertence ao grupo HIGH-Z VALE INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA com 

sede em Santa Rita do Sapucaí - MG, mundialmente conhecido como o Vale da Eletrônica Brasileiro onde estão 

sediadas mais 151 empresas de tecnologia com a característica comum da busca pela inovação e o pioneirismo no 

desenvolvimento dos mais de 13.700 itens que fabricam.

 Focada no desenvolvimento de produtos e soluções para o agronegócio, a CAMPOTECH se destaca no 

mercado de automação para secadores de café, através de seus equipamentos que otimizam, melhoram e agregam 

valor no pós colheita dos grãos.

 Seu quadro de engenheiros tem compromisso institucional de lastrear todos os esforços no desenvolvimento 

e atualizações de produtos, baseando seus trabalhos em estudos cientícos de pesquisadores do setor, e no 

atendimento de demandas apresentados pelos produtores do setor cafeeiro.

 A inovação e pioneirismo da CAMPOTECH se iniciou em 2010, quando um grupo de ex alunos e professores 

do INATEL e da ETE “FMC” decidiu unir-se para fundar a empresa. Já no primeiro ano de suas atividades fez dois 

depósitos de patentes no INPI com as ideias e inovações que hoje estão incorporadas nos produtos e vem 

auxiliando e melhorando o pós-colheita do café.

 Atualmente desenvolve estreita parceria de cunho cientíco com pesquisadores da UFLA e demais 

universidades, buscando aprimorar tecnologicamente todo o 

leque das soluções de modo a oferecer aos clientes, maior 

eciência e qualidade na utilização dos produtos.”

UMA EMPRESA QUE ZELA 

POR UM MUNDO MAIS 

EFICIENTE E SUSTENTÁVEL
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