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Jednoduché a presné 
meranie vlhkosti obilia 

PFEUFFER HE 50 

Spoľahlivý na poli, pri sušení a skladovaní 
• jednoduchá obsluha 
• automatická teplotná korekcia 
• merací rozsah presahujúci 30% vlhkosti 
• v cene 14 najbežnejších plodín 

HE 50 – presný vlhkomer pre poľnohospodárstvo 
Proces merania 
Vzorku nasypať do spodnej časti meracej komory 
a s pomocou „račne“ dotiahnuť až na doraz. Komoru nasadiť 
na merací prístroj a spínač otočiť na požadovanú plodinu na 
stupnici. Po krátkom stlačení tlačítka „meranie“ 
sa na displeji  objaví zvolená plodina. HE 50 náväzne 
v sekundovej rýchlosti vykoná meranie, skoriguje 
automaticky teplotu a ukáže odmeraný výsledok. Nie je 
potrebné žiadne ďalšie nastavovanie a korekcia, nakoľko  

 

vlhkomer HE 50 dosahuje presnosť, ktorá zodpovedá 
ciachovateľným prístrojom. 
 
14 štandardných programov 
V pamäti prístroja –pšenica – jačmeň – sladovnícky jačmeň 
– ovos – raž – triticale – hrach – kukurica – slnečnica – 
repka – mak – horčica, bôb/fazuľa – ďatelina. Za príplatok 
možnosť nahradenia 
posledných 4 plodín  z 
existujúceho zoznamu 
103 hotových 
kalibračných kriviek – 
napr. miesto maku 
chmel, miesto ďateliny 
pšeničnú múku a pod. 
Prístroj meria aj 
úsušky, múku a iné 
rôzne produkty. 

Meracia komora 
Špeciálna meracia 
komora vyvinutá pre „poľnohospodárske“ podmienky 
umožňuje meranie najrôznejších produktov. Homogenizácia 
vzorky v novej sonde vytvára najlepšie predpoklady pre 

presné meranie vlhkosti. 
Vďaka tomu dosahuje HE 
50 vysokú spoľahlivosť na 
čerstvo pozberanom  obilí 
a to aj do vysokého rozsahu 
vlhkosti. 

Meranie teploty 

Prístroj HE 50 je vybavený 
zariadením pre meranie 
teploty. Pomocou meracej 

sondy 1m,  1,5 m  a 2 m (naviac cena) môžete merať teplotu 
napr. voľne skladovaného obilia, alebo hnoja, či kompostu 
Technické údaje 
Rozmery : 

Vlastný prístroj : 220 x 120 x 65 mm 
Kufrík : 380 x 300 x 90 mm 
Hmotnosť :  2,9 kg 

Štandardná výbava : 
Kufrík, akumulátor, nabíjací prístroj. 

Výbava na želanie : 
Teplotná sonda 1, 1,5 a 2 m, sonda pre meranie teploty 
hnoja, špeciálna sonda na múčne produkty. 
 

 

 

 
 


