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Taşınabilir tasarım, 12V ile çalışma

Infracont SGrain küçük ve hafif gövdesi sayesinde rahatlıkla taşına bilir. 12V girişi sayesinde, powerbank veya araç

çakmaklığı ile rahatlıkla kullanıla bilir.

Kullanımı kolay

Infracont SGrain tahıl analiz cihazı 

herkes tarafından rahatlıkla kullanıla bilir.

SGrain analiz cihazı için, numuneleri tem

izlemenize veya bir işlemden geçirmenize 

gerek yoktur. Infracont SGrain numune

tutucusunu farklı ürünler için otomatik

şekilde ayarlayan tek analiz cihazıdır.

SGrain , 5.7 inçli yüksek  çözünürlü ve 

parlak dokunmatik ekrana sahip olup,

kullanıcılara çok kolaylıkla okunabilir, kul

lanılabilir ve erişe bilir bir ortam sunuyor.

Cihazi kullanmak için hiç bir ön bligiye 

gerek yoktur. Fabrikada, alım ofisinde veya 

tarladaki yetkili tarafından, türkçe menüsü 

sayesinde kolaylıkla kullanıla bilir ve analiz 

sonuçları raporlana bilir.

Ölçüm işlemi, istenilen tahıl seçildikten sonra üç aşamadan oluşmaktadır; Ölçülecek tahılı numune yaerine doldurup, analizi 

başla düğmesine basıp, analiz bittikten sonra, analiz edilen numuneyi cihazın alt tarafında bulunan hazneyi çikararak

boşaltmaktan ibarettir.

Monokromatör tarama – Yüksek Doğruluk Payı

Infracont SGrain cihazı, büyük gövdeli cihazlarda bulunan, maksimum ölçüm paylı monokromatör tramaya sahip,

dünyadaki tek küçük ebatlı taşınabilir tahıl analiz cihazıdır.

Gömülü yazıcı

Infracont SGrain piyasadaki tek gömülü yazıcısı olan cihazdır ve harici bir yazıcı takılmasına gerek yoktur. Böylelikle,

analiz sonuçlarını direkt analiz yapılan yerde ala bilirsiniz.

Tüm tahıllar ve unu tek cihaz ile analiz yapa bilirsiniz

Infracont SGrain dünyada taşınabilen tek un analiz cihazıdır. Tek bir cihaz sayesinde hem un ve hem diğer tahılları analiz 
ede bilirsiniz.

Kendi Alanında Tek



Yenilikçi ve benzersiz kızılötesi optik 

Infracont SGrain cihazı, büyük gövdeli cihazlarda bulunan, maksimum ölçüm paylı monokromatör tramaya sahip,

dünyadaki tek küçük ebatlı taşınabilir tahıl analiz cihazıdır.

Infracont’un benzersiz optik konfigürasyonunun adı Tek Işın Kompanzasyon Sistemi olup, İngilizcedeSingle Beam 

Compensation System (SBCS) ibaresi ile gösterilmekte ki uzun süreli bir kalibrasyon imkanı sunmaktadır.

SBCS faydaları nelerdir?

■ daha az mekanik parça, Daha sadece bir tasarım;

■ Daha küçük, Daha hafif;

■ Sürekli bakıma ihtiyaç duymaz (Mesela, lamba çok üzün ömürlüdür, bunun nedeni lambanın sadece analiz 

yaparken çalışmasıdır.)

■ Düşük servis ihtiyacı

■ Daha az güç, Daha az ısı, Yüksek ışık yoğunluğu;

■ Sıcaklıktan bağımsızdır ve ısınma süresi yoktur : Açtığınız an kullanıma başlaya bilirsiniz;

Dahili Yazıcı

Infracont SGrain üzerinde dahili yazıcı bulunmakta olup, otomatik olarak istenilen 

sayıda analiz sonucununçıktısını vere bilmektedir. Buna ilaveten, istediğiniz 

zaman daha önceki analiz sonuçlarını seçip, çıktı ala bilirsiniz. Sonuçlarda 

parametrelere ilavegten, gün, saat, numune ismi ve firmanızın ünvanı yazılır. Analiz 

sonuçlarını PDF ve EXCEL dosyası olarak bilgisayara aktarıp, günlük, haftalık, aylık

veya yıllık olarak dosyalandıra bilirsiniz. İhtiyaç duyulduğunda, önceki yıllara ayit 

sonuçlara ulaşıp, o sezonun değerlerini diğer sezonlarla karşılaştırıp, ortalama 

bir hesap yaparak, istediğiniz yıldaki ürün değerlerini önceki yıllarla karşılaştırıp,

kazanç ve kalite hesaplaması yapa bilirsiniz. Dosyaları bilgisayarınıza aktarmadan,

uzun yıllar cihaz üzerindede göre bilirsiniz.

Kalibrasyonlar

Infracont 30 yıla aşkın bir süredir kalibrasyon değerlerini güncellemekted ve 

çok geniş bir kalibrasyon veritabanına sahiptir. Bu veri tabanı, farklı kıtalar ve 

farklı ülkelerden, farklı yıllarda ve farklı ürünleri içermektedir. Bu verileri 

kullanarak, analiz sonuçlarının kesinliğinden ve doğruluğundan emin ola 

bilirsiniz. Veri tabanımıza eklenen tüm verileri her yıl cihazınızı güncelliyerek,

yeniliyoruz. Cihazın çok sayıda ürün analiz kapasitesi olduğundan, aldığınız 

tek bir cihaza tüm ürünleri yükleye biliyoruz.

Infracont SGrain ezilmiş, pudralanmış veya un şekline getirlmiş ürünleri 

analiz yapa bilir (misal olarak. soya küspesi, soya unu, mısır unu, mısır

irmiği ve diğerleri.). Bu analizler için, Ayrı bir ün numune tutucusu 

gerekmektedir.

Tek Işın Kompanzasyon Sistemi

InfraCloud - Cloud-bazlı Internet bağlantısı

Infracont SGrain cihazına - işletim sitesinde mevcut bir internet bağlantısı ile - Infracloud uygulamasıyla uzaktan bir bilgisayar, 

telefon veya tabletile bağlanarak erişilebilir. Analiz bittikten sonra, sonuçlar Infracloud veritabanına yüklenip, cihazınızdan 

erişerek, bilgileri kontrol ede bilirsiniz . Daha önceki test sonuçlarını görüp, cihazınıza yükliye bilirsiniz. Buna ilaveten,daha 

fazlası uygulamada mevcut olup, bağlandığınızda size gerekli bilgileri sunacaktır.
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Teknik bilgiler:

Çalışma voltajı ve ampreajı: 100-240 VAC/12V/10A

Güç tüketimi: 50 VA

Ebat (E x B x Derinlik): 350x340x330 mm

Ağırlık: 10 kg

Analiz süreci: ~1 min.

Ölçüm yüzeği: 40 cm2

Yörünge uzunluğu: 4 - 33 mm (Otomatik ayarlama)

Numune miktarı: ~ 300 cm3 (Hektolitre ölçümü dahil)

Çalışma sıcaklık derecesi: 10 – 45 0C

Optik: Monokromatör tarayıcı SBCS özellikli

Dalgaboyu aralığı: 790-1064 nm

Dalgaboyu kesinliği: 0,1 nm

Dalgaboyu üretimi: 0,02 nm

Detektör: Si PIN photodiode

Kaynak: Halojen lamba (12V/20W)

Kullanıcı arayüzü: Dokunmatik ekran

Ekran: 5,7” 640x480 Renkli TFT

Bilgisayar türü ve işletim sistemi:
Toradex Colibri iMX6DL, Linux

Yazıcı: Gömülü termal yazıcı

Bağlantılar: 3 x USB 2.0 port; LAN; WIFI

ÜRÜN RUTUBET PROTEİN GLUTEN YAĞ NİŞASTA SEDİM KÜL HEKTOLİTRE 

BÜĞDAY + + + - - + - - 

ARPA                                + + - - - - -                    -
MISIR + + - + + - - - 

ÜN + + + - - - + - 

SEİRMİK + + - - - - + - 

SOYMEAL + + - - - - - - 

MAKARNALIK + + + - - - - - 

ÇAVDAR + + - - - - - - 

TRİTİKALE + + - - - - - - 

RAPESEED + - - + - - - - 

SOYA + + - + - - - - 

PİRİNÇ + + - - - - - - 
‘+’ olan parametreler ve ‘-’ olmayan parametreler için kullanılmıştır

Türkiye ve Ortadoğu Distribütörü:


