
MC2000 
Wilgotnościomierz

Nowa jakość w oznaczaniu wilgotności do celów rolniczych 
Wilgotnościomierz ziaren MC2000 jest połączeniem wydajności i niezawodności. Został zaprojektowany z myślą 
o precyzyjnym oznaczaniu wilgotności ziaren na potrzeby rolnictwa, w tym do kontroli jakości i przechowywania. 
Wilgotnościomierz MC2000 jest prosty w konfiguracji i posiada praktyczny interfejs, co zwiększa produktywność, 
zapewniając szybkie i bezbłędne wyniki. MC2000 ma niewielkie wymiary oraz trwałą konstrukcję odporną na 
intensywne użytkowanie. 

Zalety urządzenia to:
• Łatwa obsługa dzięki prostym przyciskom dotykowym i praktycznemu interfejsowi  
Analizie poddawane są całe ziarna, co eliminuje potrzebę przygotowywania próbek i mielenia. 
Aby przeprowadzić pomiar wystarczy wybrać rodzaj ziarna w menu, umieścić próbkę (całe ziarna) 
i odczytać wynik. 

• Idealny do rutynowej analizy wilgotności dzięki szybkim i dokładnym  wynikom  
Wyniki są gotowe już po 5 sekundach, więc MC2000 doskonale nadaje się do rutynowej analizy 
wilgotności ziaren. System automatycznej kompensacji temperatury odpowiada za korektę 
wpływu temperatury zewnętrznej, zapewniając precyzyjne wyniki. 

• Uniwersalny charakter dzięki różnym trybom pomiaru  
Przy 50 procedurach zapisanych w bibliotece (10 zapisanych fabrycznie)  
Wilgotnościomierz MC2000 został zaprojektowany z myślą o pomiarze wilgotności wielu różnych 
rodzajów ziaren.
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OHAUS Europe GmbH
Im Langacher 44 
8606 Greifensee
Switzerland
e-mail: ssc@ohaus.com 
tel: 0041 22 567 53 19 
e-mail: tsc@ohaus.com 
tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com 

OHAUS Corporation 
posiada 
certyfikat ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
System Zarządzania
Jakością

EU Number CH11C070

Model MC2000

Przedział wilgotności 3%-45%

Dokładność odczytu 0,1%

Powtarzalność 0,2%

Objętość próbki 220 ml

Zasilanie Baterie 4AA (w zestawie)

Zakres temperatur pracy 0°C-50°C

Typ wyświetlacza Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem

Wyniki % wilgoci, masa, gęstość, statystyka, temperatura

Kategoria próbki 50 (10 zapisanych fabrycznie)

Wymiary (szer. × wys. × gł.) 19 × 20 × 12 cm

Masa netto 0,8 kg

Ciężar wysyłkowy 2,6 kg

Pozostałe standardowe funkcje i wyposażenie 
Odważnik kalibracyjny, regulacja, konfiguracja kategorii, automatyczne wyłączanie, automatyczna kompensacja temperatury

Zgodność z normami 
• Bezpieczeństwo produktu: certyfikaty CE, CSA/UL i FCC

Wymiary


