
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Prezentarea c elei mai noi 

tehnologii GAC – procedură de 
determinarea umidităţii  cu compensarea rapidă 
a temperaturii prin radiaţii infraroşii  
 
Modelul 2500  este umidimetrul de ultima generaţie  al  
Sistemului de determinarea umidităţii cerealelor (GAC 2500)  
a firmei  DICKEY-john Corporation  -  producătorul de frunte 
al umidimetrelor pentru cereale pe plan mondial. 
Acest model  GAC 2500 foloseşte  tehnologia  analitică cea 
mai nouă  (149 MHz) pentru obţinerea rezultatelor calificate 
prin  NTEP .  Avantajul principal  prezintă reducerea 
numărului de calibrări  în vederea obţinerii rezultatelor precise 
.  
La sistemul  actual GAC pentru cereale  se pot adăuga 
calibrări special concepute  pentru unele produse noi ( de 
exemplu pentru nuci,  migdale sau cafea ) . 
Timpul de analiză este substanţial redus prin manipularea 
simplă şi eficace al  afişajul electronic de atingere , 
concomitent cu oferirea stocării perfecţionate de date şi 
condiţii de divizarea  proceselor.  
 
Avantaje şi  caracteristici: 
 
• Foloseşte tehnologia cea mai nouă (149 MHz)  pentru a 

obţine rezultate atestate de NTEP  
• Mai multe probe analizate în acelaşi timp favorizează 

perioadele de vârf în campanii, datorită structurii 
perfecţionate . 

• Manipulare extrem de uşoară mulţumind  afişajului color 
de atingere 

• Permite transferul de calibrări clasice GAC 2100 pe lângă 
calibrările concepute pentru atestarea NTEP  

• Suportul  opţional mobil de stocarea probelor  
minimalizează  unitatea  necesară de timp  pentru 
determinări    

 
Calitatea  DICKEY-john  
 
Prin achiziţia sistemului DICKEY-john GAC 2500 veţi obţine 
calitatea, valoarea şi siguranţa obişnuită  a mărcii .l 
Tehnologia avansată şi electronica excelentă  a mărcii  
DICKEY-john  se datorează  specialiştilor proprii de ingineri 
specializaţi în electro-mecanică, producerea softurilor şi 
grupului  inginerilor de teste.  
Firma DICKEY-john  utilizează sistemul de management al 
calităţii  ISO 9000:2000  

Insuşiri 
• Afişaj digital color de atingere 
• Suprafaţă  de manipulare uşoară 
• Determinare precisă şi rapidă  
• Identificarea alfa-numerică a probelor prin tastatură 

externă USB opţională   sau cititor de bare  
• Mesaj de eroare în cazul depăşirii limitelor de 

calibrare 
• Condiţii reglabile de determinare 
• Stocarea  a 30000 de rezultate 
• Memorie mare internă pentru dezvoltări ulterioare 
• Căi diferite de comunicare externă 
• Temperatura ambiantă  : 2 – 45 °C 
• Umiditatea relativă a mediului : 20 – 90% fără 

condens  
• Tensiunea de alimentare : 220V, 60Hz, 35VA 
• Temperatura probei : 0 – 45°C 
• Temperatura de stocare sau de tranzit : -- 20 – + 

60°C 
• Limite de determinarea umidităţii : între  5 – 45% ( 

în funcţie de produs) 
• Aprobare de model NTEP (National Type 

Evaluation Program) 
• Masa proprie : 11,5 kg 
• Gabarit : 43,5 x 48,6 x 35,8 cm ( înălţime x lăţime  x 

adâncime) 
 

Certificate de conformitate 
• EN2006/95/EC Low Voltage Directive 
• EN2004/108/EC EMC Directive 
• EN61010-1 Safety requirements for electrical 

equipment for measurement, control, and 
laboratory use operating at a maximum 
altitude of 6562 feet (200 meters) 

• CAN/CSA - C22.2 NO. 61010-1 and ISA - 
82.02.01 (IEC 61010-1MOD) and UL61010-1 

• NTEP GRAIN ANALYZE (NCWM publication 
14 and NIST Handbook 44) 

 

GAC 2500 INTL 


