
Düşme Sayısı Cihazı (FN ve FFN) – Tekli Tüp Sistemli 

 

  

Cihaz buğday ve unlarda bulunan diastatik 
(amilolitik) enzim aktivitesini ölçmektedir. 
Cihaz, içeriğinde bulunan FN ve FFN ölçüm 
metotlarıyla kalite kontrolde geniş bir 
kullanım sahası bulunmaktadır. Klasik 
düşme sayısı (FN) ölçüm metodu ile unun 
doğasında bulunan doğal amilaz enzimlerini 
tespit etmek için kullanılır. Fungal düşme 
sayısı (FFN) ölçumu ile ise doğalın yanı sıra, 
katkı olarak harici biçimde eklenen toplam 
amilaz enzimlerini tespit etmek için 
kullanılır. Amılaz aktivistesinin belirlenmesi 
ekmek üretim teknolojisi açısından önem 
taşımaktadır. Metod, buğday, arpa, çavdar 
gibi hububat ve malt ununa uygulanabilir. 
Klasik Düşme Sayısı metodu tahıl kökenli 
alfa amilaz ilavesinin izlenmesi için 
uygundur. Cihaz deniz seviyesine göre 
kaynama sıcaklığını otomatik 
ayarlamaktadır. Grafik LCD ekranı ile 
kontroller kolayca yapılabilmektedir. 
Yazıcıdan test ile ilgili bilgiler 
alınabilmektedir. 

  

  

  
Teknik Özellikler 

•  Boyutlar : 355 mm × 550 mm × 550 mm 

• Net ağırlık : 14 Kg. 
• Garanti : kullanım hataları hariç 2 yıl garantili, 10 yıl yedek parça garantisi 

• Elektrik Enerjisi : 220 V 

  

 

 

 

 

  



 Düşme Sayısı Cihazı (FN ve FFN) – Çiftli Tüp Sistemli 

  

Cihaz buğday ve unlarda bulunan diastatik (amilolitik) enzim aktivitesini ölçmektedir. 
Cihaz, içeriğinde bulunan FN ve FFN ölçüm metotlarıyla kalite kontrolde geniş bir 
kullanım sahası bulunmaktadır. Klasik düşme sayısı (FN) ölçüm metodu ile unun 
doğasında bulunan doğal amilaz enzimlerini tespit etmek için kullanılır. Fungal düşme 
sayısı (FFN) ölçumu ile ise doğalın yanı sıra, katkı olarak harici biçimde eklenen toplam 
amilaz enzimlerini tespit etmek için kullanılır. Amılaz aktivistesinin belirlenmesi ekmek 
üretim teknolojisi açısından önem taşımaktadır. Metod, buğday, arpa, çavdar gibi hububat 
ve malt ununa uygulanabilir. Klasik Düşme Sayısı metodu tahıl kökenli alfa amilaz 
ilavesinin izlenmesi için uygundur. Cihaz deniz seviyesine göre kaynama sıcaklığını 
otomatik ayarlamaktadır. Grafik LCD ekranı ile kontroller kolayca yapılabilmektedir. Çift 
başlık ile iki numune ile aynı anda çalışılabilmekte ve ortalama hesap mikro işlemci ile 
otomatik biçimde yapılarak yazıcıdan test ile ilgili bilgiler alınabilmektedir. 

  

  Teknik Özellikler 

• Boyutlar : 545 mm × 458 mm × 187 mm 

• Net ağırlık : 32 Kg. 
• Garanti : kullanım hataları hariç 2 yıl garantili, 10 yıl yedek parça 

garantisi 
• Elektrik Enerjisi : 220 V 

 


