
Profesjonalny analizator bliskiej 
podczerwieni do ziarna i mąki, 
służący do określania składników 
ziaren zbóż, ziaren oleistych i mąk.



Przenośna forma, zasilanie 12V 

Przenośny charakter urządzenia SGrain firmy Infracont zapewniają jego niewielkie rozmiary i waga, jak rów-
nież odpinany pas. Urządzenie może być zasilane z gniazda 12 V (np. z zapalniczki samochodowej lub ze-
wnętrznej baterii).

Łatwy w obsłudze

Analizator zboża SGrain firmy Infra-
cont jest bardzo łatwy w zastosowa-
niu dla przeciętnego użytkownika. 
SGrain analizuje próbki zboża bez 
potrzeby przygotowywania i prze-
chowywania próbek. Instrument 
automatycznie dostosowuje dłu-
gość ścieżki do próbek o różnych 
rozmiarach jąder.

SGrain firmy Infracont posiada 
duży interfejs w wysokiej rozdziel-
czości o przekątnej  5.7” cala oraz 
podświetlany ekran dotykowy. In-
terfejs użytkownika zastosowany w 
oprogramowaniu instrumentu jest 
jasny i przejrzysty, co przekłada się 
na łatwość obsługi i nie wymaga żadnego uprzedniego przeszkolenia. Proces pomiaru, po wybraniu próbki do 
badania, składa się z trzech etapów: wprowadzenia próbki do lejka, wciśnięcia guzika pomiaru i wyjęcia próbki 
z szufladki po jego zakończeniu.      

Monochromator skanujący oparty na siatce dyfrakcyjnej – wysoka dokładność pomiaru

SGrain firmy Infracont jest jedynym małym i przenośnym analizatorem zbożowym który- podobnie do ana-
lizatorów zbożowych klasy premium- posiada monochromator skanujący oparty na siatce dyfrakcyjnej, za-
pewniający maksymalną dokładność pomiaru. 

Wbudowana drukarka

SGrain firmy Infracont jest jedynym przenośnym urządzeniem na rynku, które posiada wbudowaną drukarkę 
termiczną, co pozwala wydrukować protokół pomiaru w warunkach terenowych.  

Analiza zbóż i mąki za pomocą jednego urządzenia 

SGrain firmy Infracont jest jedynym analizatorem zboża wśród urządzeń przenośnych, które pozwala również 
na badanie parametrów mąki.  

Unikatowy w swojej kategorii



Innowacyjna i unikatowa optyka podczerwieni  

SGrain firmy Infracont jest jedynym na rynku analizatorem zboża w kategorii urządzeń przenośnych w którym 
stosowany jest monochromator skanujący oparty na siatce dyfrakcyjnej, co zapewnia najwyższą dokładność 
pomiarów. 

Unikalna konfiguracja optyczna firmy Infracont o nazwie Single Beam Compensation System (SBCS) zapew-
nia niezwykłą stabilność działania SGrain zarówno w krótko- jak i długoterminowej perspektywie. 

Jakie są zalety SBCS?

 ■ niewielka liczba elementów ruchomych, znacznie prostsza konstrukcja;

 ■ mniejszy rozmiar, niższa waga;

 ■ nie ma potrzeby regularnej konserwacji (na przykład w postaci wymiany lampy, ponieważ lampa świeci 
jedynie w momencie wykonywania pomiaru, co zapewnia jej bardzo długą żywotność) 

 ■ małe wymagania serwisowe;

 ■ mniejsze zużycie energii, mniej wydzielanego ciepła, wysoka intensywność światła;

 ■ brak zależności od temperatury i czasu rozgrzewania urządzenia: instrument może być użyty natych-
miast po uruchomieniu.    

Wbudowana drukarka

SGrain firmy Infracont ma wbudowaną drukarkę termiczną, zatem in-
strument może automatycznie wydrukować protokół pomiaru w do-
wolnej liczbie kopii zaraz po zakończeniu analizy. Dodatkowo, wyniki 
poprzednich pomiarów oraz ich statystyki mogą być również wydru-
kowane później. Oprócz wyników, inne parametry pomiarowe (takie 
jak dokładna data i godzina analizy, numer identyfikacyjny próbki czy 
dane właściciela urządzenia) są również pokazane na wydruku.    

Kalibracja

Infracont ulepsza swoje kalibracje od ponad 30 lat, zatem firma po-
siada dużą ilość baz danych kalibracyjnych zawierających dane z róż-
nych kontynentów, krajów, lat zbiorów, odmian zboża itp., co zapew-
nia wiarygodność i dokładność kalibracji. Wszystkie nasze kalibracje 
dotyczące zbóż są dostępne w analizatorach zbożowych SGrain firmy 
Infracont.

Analizator SGrain firmy Infracont nadaje się również do analizowania 
mąki i innych sproszkowanych lub zmielonych próbek (np. mączki 
sojowej, makuchu sojowego, mączki kukurydzianej, grysu kukury-
dzianego itp.) Wymagana jest do tego osobna kuweta na mąkę.    

InfraCloud - Cloud-based Internet connection

SGrain firmy Infracont – mając dostęp do Internetu- może być dostępny zdalnie poprzez aplikację InfraCloud 
z komputera, telefonu lub tabletu. Po dokonaniu pomiaru, wyniki są załadowane do bazy danych InfraCloud i 
mogą być wyświetlone w przeglądarce telefonu, tabletu lub komputera. Możliwe jest również ściąganie i prze-
glądanie danych z poprzednich pomiarów. Dodatkowo, dostępnych jest wiele innych funkcji umożliwiających 
zdalne sterowanie urządzeniem.    

Single Beam Compensation System
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Dane techniczne:

Źródło zasilania: 100-240 VAC/12V/10A

Zużycie energii: 50 VA

Wymiarys (Szerokość x wysokość x
głębokość):

350x340x330 mm

Waga: 10 kg

Czas analizy: ~1 min.

Powierzchnia pomiarowa: 40 cm2

Długość ścieżki: 4 - 33 mm (ustawiana automatycznie)

Wielkość próbki: ~ 400 cm3

Zakres temperatur działania: 10 – 45 0C

Urządzenie optyczne:
Skanujący monochromator oparty na siatce dyfrakcyjnej 
z systemem SBCS

Zakres długości fal: 790-1064 nm

Dokładność długości fal: 0,1 nm

Reprodukcja długości fal: 0,02 nm

Detektor: Fotodioda Si PIN 

Źródło: Lampa halogenowa (12V/20W)

Interfejs uzytkownika: Dotykowy ekran pojemnościowy

Wyświetlacz: 5,7” 640x480 kolorowy TFT

Wbudowany komputer i system operacyjny: Toradex Colibri iMX6DL, Linux

Drukarka: Wbudowana graficzna drukarka termiczna

Połączenie: 3 x USB 2.0 port; LAN; WIFI

Sprzedawca

FIRMA CEREUS WENA A. I G. WITKOWSCY S.J.
Ul. Biała 19
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Tel./Fax: 56 6520605
E-mail: cereus@cereus.com.pl


