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AA батарейки х6LCD 
Дісплей

Вимірювальний блок 
“Інтегрована сфера”

Кювета для зразка

Зерна

GrainSense
360˚ метод проникнення світла 

(інтегрована сфера)

+ Проста та доступна технологія
виробництва та доступна ціна 
на прилад для користувача

 
 

+
 

Пристрій може бути меньших розмірів
+

 
Достатньо невеликої кількості зразку

+
 

Можливість використання для
інших продуктів, окрім зерна

 
  
 
+ Короткий час вимірюваньТехнічні характеристики

Розмір Ручний (відбиток 270 мм x 115 мм)

Вага 820 грам (без батарей)

Батарейки 6 x AA Alkaline (рекомендуємо використовувати батареї 
промислового класу)

Час роботи від батарейок Від 50 до 150 в залежності від якості батарей, та
типу використання

Метод вимірювання Інфрачервона спектороскопія у режимі пропускання

Розмір зразка ≈ 3 грам (60-80 зерен)

Час виміру зразка Приблизно 30 секунд, включаючи прогрів та
завантаження зразка 

Продукти
Готові калібрування: Пшениця, Ячмінь, Ріпак
У розробці: Овес, Жито, Соя, Кукурудза

Умови експлуатації Від +5 до +45 C  
Від 20 до 90 % відносної вологи (без конденсату)

Умови зберігання Від -10 до +60 C

Захист Прилад розроблений для використання на вулиці, але 
краплі дощу на кюветі можуть вплинути на результати

Зв'язок Bluetooth LE 4.1

Мова Мова приладу та мобільного додатку: Англійська
Мова інструкцій: Українська

Мобільний додаток Для смартфонів Android та iOS

Ключові компоненти та рішення, які пропонує
GrainSense для якісного виміру характеристик 
в зерні та переходу до цифрового фермерства: 
1. Прилад GrainSense для аналізу
2. Мобільний додаток для вашогу смартфону
3. База даних результатів ваших вимірів зберігається 
у хмарі (в інтернеті)

1. Прилад GrainSense: вимірює та видає результати, 
взаємодіє з Мобільним додатком, встановленим
на ваш смартфон через Bluetooth. 

2. Мобільний додаток: підключається до вашого 
хмарового облікового запису через інтернет, 
завантажує актуальні калібрування продуктів та
інші налаштування на прилад GrainSense, а також
завантажує з приладу результати вимірів у базу.

3. Зберігання даних у хмарі (в інтернеті): 
Ваші дані надійно збережені та легко доступні з 
будь-якого пристрою.
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GrainSense
Прилад для

виміру

GrainSense
Послуги для

інтернеру (хмари)

GrainSense
Мобільний

додаток

Прилад, який ви можете тримати в руках.
Прилад, що вимірює якісні показники в 
злакових та олійних культурах лише за 
декілька секунд: Білок, Волога, Олійність, та 
Вуглеводи (карбогідрати)*

* Згідно з ДСТУ, результати вимірів відображаються 
у перерахунку на абсолютно суху речовину (АСР).

ІНСТРУКЦIЯ
З ЕКСПЛУАТАЦII


