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Zalety:
Technologia 150 MHz, opracowana przez USDA  
Wilgotnoœæ, temperatura i gêstoœæ ziarna 
Doskona³a precyzja i powtarzalnoœæ pomiaru 
Jeden model kalibracyjny dla wszystkich zbó¿
Brak koniecznoœci rekalibracji na prze³omie sezonów 
Kolorowy ekran dotykowy, œrodowisko Windows CE    
Pamiêæ, eksport wyników, wydruk



SPECIALISTS IN QUALITY CONTROL OF GRAIN, FLOUR, FOOD AND FEED

Aquamatic 5200 - wilgotnoœciomierz zbo¿owy
Wilgotnoœciomierz pojemnoœciowy s³u¿¹cy do analizy ca³ego ziarna zbó¿ i nasion 
roœlin oleistych, wykorzystuj¹cy najnowoczeœniejsz¹ technologiê ultra wysokich 
czêstotliwoœci – 150 MHz oraz nowy algorytm kalibracyjny UMA oparty o 
zaawansowan¹ metodê korekty gêstoœci analizowanego z³o¿a. Konstrukcja 
wilgotnoœciomierza oraz jego oprogramowanie powsta³o w wyniku kilkuletnich badañ 
przeprowadzonych na zlecenie Departamentu Rolnictwa USA (USDA). Celem tych 
badañ by³o opracowanie technologii pozwalaj¹cej na wyeliminowanie podstawowych 
wad referencyjnych wilgotnoœciomierzy ca³ego ziarna do których w pierwszym rzêdzie 
nale¿a³a zbyt du¿a wra¿liwoœæ wskazañ na zmiany wilgotnoœci powierzchniowej 
ziarniaka, wystêpuj¹ce zw³aszcza w okresie zbiorów. Zastosowanie nowego algorytmu 
obliczeniowego  UMA – Unified Moisture Algorithm oraz  œrednio 10 x wy¿szej 
czêstotliwoœci roboczej wyeliminowa³o tê wadê a dodatkowo koniecznoœæ podzia³u 
danego produktu na podklasy, np. pszenica szklista i m¹czysta, itp. 

Kilkuletnie badania porównawcze serii prototypowej z pojemnoœciowymi 
wilgotnoœciomierzami dostêpnymi dotychczas na rynku wskaza³y na znaczn¹ poprawê 
precyzji wskazañ  Aquamatic 5200, równie¿ w stosunku do b³êdów granicznych 
okreœlonych dla tej klasy mierników w normie OIML  ( klasy dok³adnoœci I ).

Cechy i zalety:
Doskona³a precyzja: analiza suchych, mokrych, zimnych i ciep³ych próbek ziarna

dokonywana jest z nieosi¹galn¹ dotychczas  dok³adnoœci¹.

Wysoka sprawnoœæ na próbach œwie¿ych: œwie¿o zebrane ziarno

charakteryzuje siê czêsto ni¿sz¹ wilgotnoœci¹ na okrywie, co przy dotychczasowej 
technologii pomiaru mog³o prowadziæ do wskazañ œrednio o ok. 1% ni¿szych od 
rzeczywistej wartoœci parametru w masie. Dziêki zastosowaniu ultra wysokich 
czêstotliwoœci,  sygna³ radiowy lepiej penetruje analizowane ziarno, przez co uzyskana 
informacja jest w pe³ni reprezentatywna oraz rzetelna.

Reprezentatywna baza kalibracyjna: celem stworzenia kalibracji zebrano

ponad 7.000 próbek ziarna na przestrzeni 7 lat. Przy zastosowaniu 
najnowoczeœniejszych technik kalibracyjnych i algorytmów korekcyjnych uzyskano 
jedn¹ krzyw¹, w³aœciw¹ dla wszystkich typów zbó¿, bez koniecznoœci  póŸniejszych 
uaktualnieñ lub rekalibracji na prze³omie sezonów.

Specyfikacje:
Produkty: ziarno zbó¿ i roœlin oleistych w operacyjnym zakresie wilgotnoœci 
Parametry: wilgotnoœæ, temperatura, masa hektolitra (gêstoœæ) 

Zgodnoœæ: Kategoria A, Klasa I, wg OIML

Czas analizy: 15 sek, pomiar ca³kowicie automatyczny

Technika pomiaru:  sta³a dielektryczna przy 150 Mhz 

Wyœwietlacz:  LCD 5,7”, dotykowy

Komunikacja:  Ethernet, USB, opcja wydruku.

Temperatura pracy:  5-40 C

Wielkoœæ próbki:  700 g

Zasilanie:  230 V, 50 Hz

Wymiary: 415 x 300 x 400 mm

Masa: 18 kg

Oznakowanie CE

LAB-INVEST Marek Markowski
Biuro Handlowe: 60-185 Skórzewo k. Poznania, ul. Bazyliowa 3 
Tel.: +4861 8148974; 2235173, 2235174
E-mail: info@labinvest.pl
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