Mini GAC ve
Mini GAC Plus

Nem, Hektolitre ve
Sıcaklık Ölçüm Cihazı

Ürün Özellikleri

Ürün Hakkında
Hızlı ve kolay sonuçlar sağlayan, en yüksek
doğruluğa sahip portatif nem ölçüm cihazı.
DICKEY-john mini GAC® portatif tahıl nem ölçüm cihazları
ailesiyle tahıl nemini doğrudan tarladan ölçmek artık hiç
olmadığı kadar kolay. Bu ödüllü portatif nem ölçüm cihazları
kendi sınıﬂarındaki en yüksek doğruluğa sahiptir ve ayrıca
mini GAC’ler hızlı ve kolay kullanıma sahiptir.
• mini GAC - doğruluk oranı en yüksek nem ölçümü içindir.
• mini GAC plus - piyasadaki ölçüm cihazları arasında
hektolitreyi doğru şekilde ölçen, portatif nem ve
hektolitre ölçüm cihazıdır.

• Menüler içeren arayüzüyle kullanımı oldukça kolaydır.
• Dahili terazisi sayesinde önceden tartma zorunluluğunu
ortadan kaldırır.
• Tahıla zarar verebilecek ve yağ kalıntısı bırakabilecek
kullanışsız kapaklara gerek bırakmaz.
• 450’nin üzerinde tahıl ve ürün için kalibrasyon yüklenebilir.
• USB yoluyla kalibrasyonlar kolaylıkla yüklenebilir
• 0 ile 50°C (32 ile 122°F) arasındaki sıcak veya donuk tahılları
test edebilmektedir.
• Otomatik sıcaklık düzeltmesi özelliğiyle zorlu koşullar
altında doğru ölçümler yapabilmektedir.

Türkçe’ye ek olarak desteklenen dil seçenekleri:
• Hırvatça
• Çekce
• Danca
• Flamenkçe
• İngilizce
• Estonca
• Fransızca
• Almanca
• Macarca
• İtalyanca

• Latonca
• Litvança
• Lehçe
• Portekizce
• Romence
• Rusça
• Sırpça
• Slovakça
• İspanyolca
• İsveççe

ÖLÇÜMLER
RUTUBET
HEKTOLİTRE
SICAKLIK

TAHIL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

DICKEY-john gücü ile desteklenmektedir
Bir mini GAC ve mini GAC plus satın aldığınızda,
DICKEY-john ürünlerinden beklediğiniz tüm güvenilirlik
ve değeri almış olursunuz. DICKEY-john’un gelişmiş
teknolojisi ve üstün elektronik sistemleri,makine, elektrik,
yazılım ve test mühendislerinden oluşan şirket içi uzman
bir ekip tarafından desteklenmektedir.
Tüm mini GAC’ler DICKEY-john tarafından ISO 9001
sertiﬁkasına sahip bir tesiste sıkı kontroller altında
üretilmektedir. ABD’de üretilmiştir.
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Mini GAC ve Mini GAC Plus
Birim Özellikleri
Ölçüm metodu:
Nem aralığı:
Tahıl Sıcaklığı:
Sıcaklık farkı:
Sıcaklık ayarlaması:
Tahıl tipi:
Numune miktarı:
Ekran:
Yükseklik:*
Genişlik:*
Derinlik:*
Ağırlık: (toplam):
Parametreler:
Kalibrasyonlar:

Tahıl Sıcaklık Ölçüm Özellikleri
kapasitans, iletkenlik, dahili terazi,
sıcaklık
%5-45 (tahıl türüne bağlı olarak)
0-50°C (32-122°F)
20°C (36°F)
cihazdan tahıl numunesine
Otomatik
tam tahıl, numune hazırlanması
(öğütme) gerekmez
0,47 litre (yaklaşık 500gr)
LCD (106 x 56 piksel)
30,2 cm (11,9 inç)
12,2 cm (4,8 inç)
21,1 cm (8,3 inç)
1,1 kg (2 lbs 7 ons)
nem, tahıl sıcaklığı ve hektolitre**
20 tahıl kalibrasyonu (kullanılabilecek
450’den fazla kalibrasyon seçeneği)

Maksimum Sapma:
Hassasiyet:

0,5°C veya 1,0°F
0,1°C veya 0,1°F

Hektolitre Özellikleri
Tekrarlanabilirlik:

Ölçülebilir en
düşük test aralığı:

ticari satış aralığında
0,6 kg/hl (0,5 lb/bu),
tahıl türüne bağlı olarak
0.1 kg/hl (lb/bu)

Diğer Özellikler
Çalışma sıcaklığı:
Çalışma nemi:
Gerekli güç:

5 - 45° C (40 - 113° F)
5 - 95% yoğuşmasız
9 VDC batarya (kurulu)

* Yükleyici/vurucu dik pozisyonundayken ölçülmüştür.
** Hektolitre özellikleri yalnızca mini GAC plus için geçerlidir.

Nem Ölçüm Özellikleri
Tekrarlanabilirlik:
Ölçülebilir en
düşük nem oranı:

Yükleyiciye
tahıl doldurun

%0,2 nem, tahıl türüne bağlı olarak, ticari satış aralığında, tipik
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SANİYEDE
ANALİZ

%0,1 nem

Yükleyicileri
analizöre boşaltın

TAHIL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

Ölçüm haznesine
numune doldurun
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