
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
A Bruins Instruments NIR analizátor termékskálájának legsokoldalúbb műszere a MutiCheck, amely 
képes mind transzmissziós módszer (búza, árpa, kukorica, rizs, szója, olajos magvak, stb.), mind 
reflexiós módszer (porok, különféle lisztek, kávé, tea, vagy egyéb homogén anyagok) mérések gyors, 
egyszerű és pontos kivitelezésére. 
 
Tipikus alkalmazási területek 
  
Szemestermény és más magvak darálás nélküli vizsgálatára alkalmas, többek között: kukorica, rizs, 
búza, árpa, olajos magvak stb. Általános kalibrációkkal rendelkezik: nedvesség-, fehérje-, olaj/zsír-, 
keményítő-, rost-, sikértartalomra és szedimentációs érték (Zeleny) meghatározására.  
Reflexiós módban: liszt, őrlemények, magkeverékek, tea, kávé, fűszerek, paszták, porok… 
A kalibrációs szolgáltatásaink kifejlesztenek kalibrációkat különleges termékekhez a legtöbb valamilyen 
jelentőséggel bíró paraméterhez ill. tulajdonsághoz, vagy akár az Ön konkrét termékének tulajdonságára 
készíthető kalibráció. 
Az opcionális Micro Cell (mikrocella) méri a liszt-, portartalmat és a kis méretű gabonaszemeket. 
Univerzális kalibrációk állnak rendelkezésre a nedvesség-, fehérje-, olaj/zsír-, keményítő-, rost-, 
sikértartalom, Zeleny-teszt és más összetevők meghatározásához.  
 
Kulcsfontosságú jellemzők  
 
 Változtatható cellák 8-30 mm között a különféle gabonák és vetőmagok vizsgálatához.  
  Reflexiós mérési mód takarmány, kisállat eledel, pék termékek, porok vizsgálatához 
 ~50mp vizsgálati idő 16 almintavétellel.  
 Teljes mértékben átvihető kalibrációk a műszerek között. 
 
Opciók  
 
Gabona hektólitertömeg mérése opcionális kiegészítő amely egybeépített a műszerrel  
és automatikusan végzi a gabona fajsúly mérését, amelyet a beszámoló magába foglal. 
M icro Cell (mikro cella) – A liszt, por tartalomnak és gabona kis mennyiségeinek mérésére alkalmas 
cellák állnak rendelkezésre 3–30 mm között.   
Hőmérséklet – Méri a gabona hőmérsékletét, amelyet a beszámoló magába foglal. 
 
Műszaki adatok  
 
Külső méretek: 580 x 400 x 470 mm (22,8 x 15,7 x 18,5 inch)  
Tömeg: 40 kg (88 lbs)  
Hullámhossz tartomány :  730-1100nm transzmissziós,  

1100-2500nm reflexiós, lépésköz 0,5 nm 
Minta előkészítés:  automatikus adagolás, többszörös almintavétel mérésekkel 

 
 
 
 
 
 

H-1024 Budapest          www.metron.hu                                   Tel.: 316-8167 
Keleti Károly u. 27.   www.metrongroup.eu                       Tel. & Fax: 316-0137       
E-mail: metron@upcmail.hu                           Mobil: 30 9430-687 
 

Precíziós NIR analizátorok a mezőgazdaság, 
élelmiszer-, vegyi- és gyógyszeripar részére 
 


