CÂNTARE ÎNSĂCUITOARE
CÂNTARE IMPACT
CÂNTARE ETICHETARE
INDICATOARE DIGITALE
CÂNTARE CALCUL PREȚ
CÂNTARE PRECIZIE
CÂNTARE BANC
CÂNTARE NUMĂRĂTOARE
UMIDOMETRE
CÂNTARE PLATFORMĂ
CÂNTARE ANIMALE
TRANSPALETE CU CÂNTAR
CÂNTARE STIVUITOR
CÂNTARE FEROVIARE
CÂNTARE AUTO
CÂNTARE ABATOR
CÂNTAR MACARA
CÂNTARE BANDĂ
CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
CÂNTARE DOZARE
TOTALIZATOARE DISCONTINUE

UMIDOMETRE GAC 2500
GAC 2500 sunt umidometre de pupitru, care utilizează algoritmul UGMA
(Unified Grain Moisture Algorithm) pentru a furniza cele mai precise și
mai ușor de repetat rezultate.

CARACTERISTICI TEHNICE:
 Tehnologie de 149 MHz pentru a obține rezultate de
mare acuratețe, similare cu cele obținute în laborator
prin uscare în cuptor cu aer;
 Senzori de temperatură de mare precizie permit
determinarea umidității și a masei hectolitrice pentru
cereale înghețate dar și pentru cereale calde;
 Ecranul tactil (touch screen) grafic color, 240 x 64 px,
reduce durata de acomodare a operatorului,
eliminând practic nevoia unui training specializat;
 Număr redus de calibrări;
 Timpi reduși de măsurare;
 Repetabilitate ± 0,1 %;
 Mecanisme îmbunătățite care elimină nevoida de
întreținere;
 Sertar de descărcare opțional, care reduce durata
unui ciclu de determinare;
 Funcția auto-run elimină nevoia interacțiunii
operatorului pe durata unui ciclu de măsurare;











Memorie extinsă, care permite stocarea a până la 3
000 măsurători;
Porturi USB multiple pe spatele unității pentru
actualizare software și/sau conectare la periferice
compatibile USB (imprimantă, etc.);
Port USB pe fața aparatului pentru încărcare valori
calibrare sau export date;
Interfață multilinguală: ROMÂNĂ, croată, cehă,
daneză, olandeză, estoniană, franceză, germană,
maghiară, italiană, letonă, lituaniană, poloneză,
portugheză, rusă, sârbă, slovacă, spaniolă, suedeză;
Temperaturi de operare: 2 ... 45 °C;
Umiditate relativă: 20 ... 90 % RH;
Alimentare cu adaptor rețea 110/240 Vca, sau
adaptor pentru alimentarea de la bricheta
vehiculului;
Port serial RS232 bi-direcțional pentru conectare la
imprimantă sau calculator.

MODELE DISPONIBILE:
Cod
Descriere
GAC 2500 INTL
Umidometru precis și economic, cu afișare rapidă și interfață multilinguală
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Acest document furnizează informații descriptive despre produs, informații care – fără acordul scris al Scaleit s.r.l. – nu pot fi considerate
obligații contractuale.
Acest document conține informații corecte la momentul publicării acestuia. Scaleit s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz
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