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Laborató rna sitová triedička  
SORTIMAT 

Proces triedenia 
100 g vyčistenej vzorky sa odváži na váhe s presnosťou 0,01 g 
a nasype sa na horné sito. Pomocou zabudovaného časovača 
sa navolí čas presievania (1 – 9 minút). Na obilie sa 
doporučuje čas 3 minúty. 
Stlačiť tlačidlo „Štart“. Sortimat rozdelí pomocou rovno-
merného trasenia sít vzorku do jednotlivých frakcií. Po ukon-
čení presievania  nasunúť zásuvku s nádobami pre jednotlivé 
frakcie, zdvihnúť sitá smerom nahor a otvoriť spodné šupátko. 
Jednotlivé frakcie vzorky sa zosypú do nádobiek. Zrná, 
zachytené v pozdĺžnych otvoroch dokonale uvoľní čistenie sita. 
K tomuto úkonu vytiahnuť rukoväť celkom nahor a potom 
stlačiť nadol. Týmto odpadáva rozoberanie jednotlivých sít. 
Zásuvku vybrať k odváženiu. 
 
Ďalšie presievanie  sa 
môže začať prakticky 
paralelne s vážením 
prvej vzorky. Nakoľko 
ako navážka sa používa 
100 g, pri druhom 
vážení sa dosiahnutá 
hmotnosť rovná pria-
mo percentám frakcie. 
 
Sortimat zabezpečuje 
dobre reprodukova- 
teľné výsledky. 
 
  
 

 

 
Oficiálne metódy 
Sortimat je vhodný k vykonávaniu triedenia (podľa metódy 
EBC, MEBAK 2.3.1), ako aj k zisťovaniu podielu celého jačmeňa 
zo sladovníckeho jačmeňa. Rovnako uľahčuje určovanie 
prímesí (podľa ICC Standard102/1, ako aj 103/1) pri pšenici, 
jačmeni a raži. 
Ďalšími možnosťami použitia je kontrola sitových čistiacich 
strojov. 
 
Príslušenstvo 
Ako výbava na 
želanie sa dodá- 
vajú  žľaby na vy- 
triedené zlomky 
hlavne pre jačmeň 
a raž. Tieto umelo-
hmotné žľaby s vy- 
frézovanými pre-
hľbeniami vytrie-
ďujú okrúhle a zlo-
mené zrná zo 
vzorky. 
Jednoducho sa za-
sunú do plniaceho 
otvoru a aretujú sa 
úchytkou. Vpád je regulovateľný. Na triedenie sladu sa dodáva 
dvojitá nádoba. 
Sitá sú vymeniteľné  a dodávané v rôznom dierovaní s  
pozdĺžnymi, alebo okrúhlymi otvormi. Na kontrolu dierovania 

sa dodáva ako prí-
slušenstvo certifi-
kovaný kalibrovací 
tŕň.  
Ako príslušenstvo 
je možné dodať 
váhy s rôznou vá-
živosťou a pres-
nosťou.  
V súčasnosti sa 
používa viac ako 
tisíc prístrojov na 
celom svete. 

 
Tolerancia sít je  
v rozmedzí +0,00 a 
– 0,05 mm. 

 
 
Technické ú daje 
Napätie : 230 V 50 Hz 
Veľkosť sít : 300 x 180 x 1 mm 
Rozmery : 550 x 270 x 350 mm 
Hmotnosť : 28 kg 
  
 

 


