
 

 

 

PM-450 (version 4501) 

Máy đo độ ẩm hạt 

 
 
 

SCIENCE OF SENSING 



Kiểm tra độ ẩm hạt PM-450 
Nhanh, Đáng tin cậy, Hoạt động đơn giản, Giá cạnh tranh, Đa ứng dụng đo lường 

 

PM-450, phiên bản 4501 được sử dụng chung trên toàn thế giới. 

Đo các loại hạt  như: Lúa mì, ngô, hướng dương, cà phê…vv. 
 

 

Tính năng chuyên biệt 

• Danh sách hiệu chuẩn rộng 

Phiên bản 4501 được dùng đo ẩm các loại ngũ cốc, hạt giống và các 
loại nhỏ khác. 

Các phiên bản khác của PM-450 có sẵn. Vui lòng LH chúng tôi! 

• Phạm vi đo rộng 

PM-450 có thể đo độ ẩm trong hạt và hạt giống trong khoảng 1 - 40% 

tùy theo hạt và phiên bản PM-450. 

• Tự động điều chỉnh mật độ và nhiệt độ 

Nguyên lý điện dung bị ảnh hưởng bới cả mật độ và nhiệt độ PM-450 

bao gồm thang đo thích hợp  và nhiệt điện trở để tự động bù cho sự 

thay đổi của cả hai đảm bảo độ ẩm chính xác cho mỗi lần đo. 

• Đường cong hiệu chuẩn được lập trình sẵn 

Tại nhà máy PM-450 ẫ được hiệu chuẩn người dùng có thể sử dụng 

ngay lập tức. 

• Tự động tắt nguồn 

Product List : version 4501 
 

  

Thông số kỹ thuật : version 4501 
Nếu không có tác động phép đo hoặc thao tác trong vòng 3 phút máy sẽ 

tự động tắt để tiết kiệm tối đa tuổi thọ pin. 

• Cơ sở trung bình 

Có thể tự động tính giá trị trung bình mẫu (trung bình số học đơn giản) 

cho từ 2-9 lần đo. 

• Tế bào tải ổn định 

Những cải tiến trong cảm biến tải cung cấp sự ổn định đo trọng lượng 

thậm chí tốt hơn khi so sánh với các mô hình trước đây. 

• Versatile operation 

Nhẹ, dễ cầm, các nút bấm lớn, âm báo và hiển thị (mức mẫu thấp) làm 

cho mẫu PM-450 bất cứ ai cũng có thể sử dụng và trong mọi môi 

trường hoạt động. 

Hiệu chuẩn đo lường Điện dung ( Điện môi ) (50MHz)                       

Ứng dụng Các loại nũ cốc, hạt giống, vv (tùy ứng dụng) 

Phạm vi đo 1-40% (Tùy mẫu) 

Khối lượng mẫu 240mL 
Nhiệt độ làm việc          0-400C 
 

Chức năng Cân trọng lượng,tự động điều chỉnh nhiệt độ 

bằng nhiệt điện trở tích hợp, tự động tắt nguồn, 

hiển thị mức pin, trung bình 
 

Hiển thị Số LCD 
 

 

Nguồn cung cấp Pin(1.5V alkaline “AA” size x 4) 

Công suất tiêu thụ 240mW 

K thước và trọng lượng 125(W) x 205(D) x 215(H) mm, approx.1.3kg 
 

 

Phụ kiện tiêu chuẩn        Phễu, Cốc lấy mẫu, Bàn chải, 

Pin(1.5V alkaline AA sizex4), hướng dẫn sử dụng. 
 

 

Quick and Easy Operation 

     
Nhấn ON mở nguồn Chọn số sản phẩm      

(Ứng dụng) 

Nhấn phím [MEA.]        Đổ mẫu     Hiển thị độ ẩm 

 

 
● To improve the product, specifications and the external appearance may be changed without notice. In addition, please note that due to printing, the product's color may appear different from the actual article. 

● For enquiries regarding this product, please contact us at the address above, or by e-mail. 1310・KA・0101・005K 

Requests 
 
 
 
 
 
 

Management System Enhancement Department of the Japanese Standars Association (JSA) registers the Quality 

Management System of the avove organization, whith conform to JIS Q 9001,ISO 9001. 
The Scope of the Registration. 

Design,development and production management of Moisture Testers,NIR Composition Analyzers,Grain Inspectors and 
Coating Thickness Testers. Calibration and repair of Moisture Testers,NIR Composition Analyzers,Grain Inspectors and 
Coating Thickness Testers. 

15 Kiều mạch 6-30% 

16 Đậu phộng 4-20% 

17 Tiêu đen 4-20% 

18 Đậu xanh 6-30% 

19 Đậu 6-30% 

20 Đậu xanh 6-35% 

21 Đinh hương 6-20% 

22 Cà phê nhân 4-40% 

23 Cà phê xanh 4-30% 

24 Cà phê rang 1-20% 

25 
Cà Phê A (Ả rập) 

4-40% 

26 
Cà phê R 
(Robusta) 

4-40% 

 

01 Lúa mì 6-40% 

02 Lúa mạch 6-40% 

03 Ngô (Maize) 6-35% 

04 Đậu tương 6-30% 

05 Cải dầu (Hạt) 6-30% 

06 Lúa mạch đen 6-30% 

07 Yến mạch 6-30% 

08 Cao lương 6-30% 

09 Hướng dương(Lớn) 6-30% 

10  Hướng dương 

(trung bình) 

4-20% 

11 Hướng dương(nhỏ) 6-20% 

12 Lúa (hạt dài) 9-35% 

13 Gạo hạt dài 9-20% 

14 Hạt dẻ 4-15% 

 

      Đổ mẫu        Xả mẫu           Thay Pin 


