MINI GAC® 2500
Prenosný vlhkomer
na obilniny

Najpresnejší prenosný analyzátor vlhkosti,
ktorý poskytuje rýchle a presné výsledky.
Teraz s technológiou 149 MHz – UGMA,
ktorá zodpovedá najnovším
požiadavkám na analýzy.

Meranie vlhkosti priamo z poľa nebolo nikdy jednoduchšie ako teraz
s prenosným analyzátorom vlhkosti DICKEY-john mini GAC® 2500.Tento ručný
tester vlhkosti ponúka najvyššiu triedu presnosti vo svojej triede pri rýchlej
a jednoduchej obsluhe.

Vlastnosti a výhody:
• Zjednodušuje prevádzku pomocou ponuky riadeného rozhrania
•
•
•
•
•

Eliminuje predbežné váženie pomocou vnútornej váhy
Testovaná vzorka sa nepoškodzuje a nezanecháva mastné zvyšky
Ľahko načíta kalibrácie pomocou USB
Testuje horúce alebo studené zrno od 0 do 50 ° C
Vykonáva presné merania v rôznych podmienkach s automatickou
kompenzáciou presnosti

Za podpory sily DICKEY-john:
Keď si kúpite mini GAC 2500, získate všetku spoľahlivosť a hodnotu,
ktorú od produktov DICKEY-john očakávate. DICKEY-john's je pokročilý
elektronikou a špičkovou technológiou, ktorú podporuje tím odborníkov,
elektrických, softwarových a testovacích inžinierov. Všetky prístroje mini
GAC sú vyrábané v DICKEY-john pod prísnou kontrolou kvality s certifikáciou
ISO 9001 . Vyrobené v U.S.A.

MINI GAC* 2500

PRENOSNÝ ANALYZÁTOR VLHKOSTI

Špecifikácia:
Meracia metóda:

Teplota vzorky
Špecifikácia merania

Merací rozsah:

149 MHz - UGMA technológia,
vstavaná váha, teplota
5 - 45 % (podľa produktu)

Teplota vzorky:

32 - 122° F(0 - 50° C)

Teplotný rozdiel:
Kompenzácia teploty:

36° F (20° C)
prístroja a meranej vzorky
Automatická

Typ vzorky:

Celé zrno (bez potrebnej prípravy )

Rozmer vzorky:

1 pinta (0.47 L)

Displej:

LCD (106 x 56 pixelov)

Iné špecifikácie

Výška prístroja:*

11.9 in (30.2 cm)

Prevádzková teplota:

40 - 113° F (5 - 45° C)

Šírka prístroja:*
Hĺbka prístroja :*

4.8 in (12.2 cm)
8.3 in (21.1 cm)

Vlhkosť:

5 - 95% nekondenzujúca

Napájanie:

9 VDC batéria

Celková hmotnosť:

2 lbs 7 oz (1.1 kg)

Meracie parametre:

Vlhkosť, teplota vzorky, objemová

Presnosť:

1.0° F or 0.5° C
0.1° F or 0.1° C

Opakovateľnosť:
Odchýlka:

0.5 lb/bu (0.6 kg/h)
v závislosti od typu vzorky
0.1 lb/bu (kg/hl)

* Výška s meracím valcom (násypkou).

hmotnosť

Špecifikácie merania vlhkosti
Opakovateľnosť:

0.3% pri vlhkosti, v závislosti od typu vzorky

Rozlíšenie:

0.1% pri vlhkosti

1. Naplniť násypku

2. Vyprázdniť do
meracej komory

4. Zatlačiť Enter pre
zobrazenie výsledku

3. Zarovnať
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Balenie obsahuje:
mini GAC 2500,
násypka, 9 V batéria,
ochranný kufrík, návod na
obsluhu

