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UMIDOMETRE GAC 2100 

 GAC 2100 sunt umidometre precise și convenabile destinate fermelor 

mari cu nevoi de determinare imediată a umidității, temperaturii și a 

masei hectolitrice a până la 8 tipuri de cereale. 
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Acest document furnizează informații descriptive despre produs, informații care – fără acordul scris al Scaleit s.r.l. – nu pot fi considerate 
obligații contractuale. 
Acest document conține informații corecte la momentul publicării acestuia. Scaleit s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz 
specificația, conceptul, prețul sau termenii de livrare. 

CARACTERISTICI TEHNICE: 

 Încărcare și descărcare automată; 

 Cântărire automată; 

 Corecție automată a temperaturii; 

 Corecție automată a densității; 

 Rezoluție de 0,1 %; 

 Utilizat pentru determinarea umidității pentru 
cereale, oleaginoase, semințe de gazon, semințe de 
legume, boabe; 

 Metodă de măsurare: capacitivă, inductivă și 
cântărire; 

 Parametri măsurați: umiditate, temperatură și masă 
hectolitrică; 

 Afișaj LCD cu contrast reglabil, 106 x 56 px.; 

 Sistem de operare cu meniu și opțiuni de meniu; 

 

 Interfață multilinguală (8 limbi disponibile); 

 Calibrare stocată în memorie pentru 8 de cereale 
diferite, calibrare ce poate fi actualizată cu ușurință. 
Peste 450 de valori de calibrare disponibile pentru 
încărcare în memorie; 

 Compensare automată cu temperatura; 

 Capacitate eșantion: aproximativ 250 ml; 

 Temperaturi de operare: 0 ... 50 °C; 

 Umiditate relativă: 5 ... 95 % RH; 

 Alimentare cu adaptor rețea 110/240 Vca, sau 
adaptor pentru alimentarea de la bricheta 
vehiculului; 

 2 porturi seriale bidirecționale pentru conectare la 
imprimantă, calculator, etc. 

 
MODELE DISPONIBILE: 

Cod Descriere 

GAC 2100 AGRI Umidometru precis și economic, cu afișare rezultate în 32 secunde și calibrare memorată pentru 8 
cereale 

GAC 2100B Umidometru certificat NTEO, cu afișare rezultate în 16 secunde și calibrare memorată pentru 64 
cereale 

GAC 2100G Umidometru profesional, cu afișare rezultate în 16 secunde și calibrare memorată pentru 16 cereale 
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