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INFRATECTM SOFIA 
Přímé testování obilovin pro drobné zemědělce a výkupy obilí

Infratec ™ Sofia je levný analyzátor obilovin, který přináší
přesnou analýzu zrna pro malé zemědělce. Infratec Sofia je
mobilní, snadno použitelný a sladěný s renomovaným
analyzátorem řady Infratec a vám poskytne informace,
které potřebujete k dosažení co nejlepšího výnosu z obilí.
Není třeba žádná úprava vzorků před vlastním měřením.

Dostupná přesnost

Poznejte kvalitu vašeho obilí a uvádějte jej na trh dle
kvalitativních parametrů. Infratec Sofia nabízí spolehlivá
měření založená na stejných komplexních datech
používaných pro kalibraci přístrojů řady Infratec, získaných
po desítky let vývoje kalibračních produktů v úzké
spolupráci s obilnářským průmyslem.

Dělejte rozhodnutí na místě

Na jednom místě můžete díky inteligentní analýze zrna
můžete zhodnotit své dodávky obilí za správnou cenu a
dále rozhodovat o manipulaci s obilím, která vede k
celkovému zlepšení hodnoty vaší úrody obilí.

Mobilní měření pro chytřejší příjem

Infratec Sofia je mobilní a robustní, díky čemuž je ideálním
řešením pro malé moderní výkupy obilí. Výsledky jsou
uloženy na vyjímatelné paměťové kartě, takže údaje o
kvalitě obilí shromážděné z různých zemědělských
usedlostí mohou být použity jako významná pomoc malým
zemědělcům s jejich obchodní strategií.

Typ vzorku

Pšenice, ječmen, kukuřice, řepka,
sója a další.

Parametry

Vlhkost, bílkoviny, olej a mokrý
lepek.

Technologie

NIR propustnost.
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Specifikace

Rozměry (š x d x h) 255 x 390 x 295 mm
Hmotnost 9 kg
Režim měření Tramsmitance
Rozsah vlnových délek 850 - 1050 nm

Detektor Křemíkové lineární pole
Optická šířka pásma 7 nm
Počet datových bodů / sken 100
Rozsah absorbance 1-4 AU
Čas analýzy Přibližně 3 minuty pro 10 dílčích vzorků

Instalační požadavky
Napájecí napětí 100-240 V AC *, frekvence 50-60 Hz, třída 1, ochranná zem

Teplota okolí 0 - 45 ° C
Skladovací teplota -20 až 70 ° C

Okolní vlhkost <93% RH, cyklicky až do 100% RH
Mechanické prostředí Když je vozidlo v klidu, ve vozidle

EMC prostředí Lehký průmysl, průmysl a zemědělské stroje

Infratec ™ Sofia má označení CE a splňuje následující směrnice:

• Směrnice EMC (elektromagnetická kompatibilita) 2004/108 / ES
• LVD (směrnice o nízkém napětí) 2006/95 / ES
• Směrnice o obalech a odpadech 94/62 / ES
• Směrnice RoHS (Omezení nebezpečných látek) 2002/95 / ES

* Kolísání síťového napájecího napětí nepřesahující ± 10% jmenovitého napětí.


