
Ултразвучен млекоанализатор

вграден печатач

вградена тастатура

USB flash drive
за меморирање на мерните резултати  

LCD екран за 6 мерни 
резултати истовремено

    -                    Сурутка                              UHT Кравјо Козјо 
       Овчко                         Крем млеко                   Mлеко во прав
    Биволско               Обезмастено млеко      Концентрирано млеко

проточен pH метар

Ултразвучна 
технологија за 
анализа на различни 
видови на млеко

Точност на резултатите 
независна од: 
- температурата и 
- киселоста на млекото

Мерни резултати со 
висока точност 
за 30 до 60 sec

вграден сензор за 
кондуктивност

• Eдноставен за работа, 
  одржување и калибрација

• Брзи анализи  

• Резултати со висока точност 

 • Пренослив инструмент

 • 25 mL количина на млеко 
   за анализа

 • Без употреба на хемикалии 

 • Куќиште од нер ’ ѓосувачки 
    материјал

  • Можност за работа на терен

    • Гаранција 1 година 

Димензии (W x D x H) : 
130 x 230 x 220 mm

Маса :  3 kg

 

Масленост 0,01% - 25% 

Сува мат. без масти 3% - 15% 

Густина
3

1000 - 1160 kg/m

Протеини

Лактоза
2% - 7% 
0,01% - 6% 

Додадена вода 0% - 70% 
Темп. на млекото o o

5 C - 40 C 
Точка на замрзнување o o(-0,4) C - (-0,7) C o± 0,001 C 
Соли 0,4% - 1,5% 
pH
Кондуктивност

0 - 14 

3 - 14 mS/cm

± 0,15% 
3

± 0,3 kg/m
± 0,15% 

± 0,20% 

± 3,0% 
o

± 1 C 

± 0,05% 

± 0,05% 

± 0,1% 

Параметар Мерен опсег Точност

± 0,05 mS/cm

Meas:  COW
Temp  = 19.4

Results
F=4.50   S=8.70
D=28.2   P=3.47
L=4.55   W=4.10

Page2  Results
T=19.4
Fr.Point = 0.527
S=0.68          

www.lactoscan.com



Приказ на задниот 
панел

Обработка на 
измерените 
резултати

pH 

Кондуктивност

RS 232 интерфејс (PC/печатач)                                                              
12V излез
12V влез
ON/OFF прекинувач

Приклучок за pH електрода1

2
3
4
5

резултати од 
мерењата

датум и време 
на анализа

надворешен печатач

Печатен приказ на резултатите

USB flash за меморирање 
на измерените резултати

податоци за 
инструментот

MILK DATA софтвер за поврзување со компјутер

Мерењето на кондуктивноста овозможува:
- прецизно одредување на точката на замрзнување
- избегнување лош квалитет на млеко заради 
  додадена вода
- детекција на маститис
- детекција на додадени соли

Проточен pH метар со вградена pH електрода 
за одредување на  киселост на млекото 

Сервис и поддршка:

e-mail: servis@farmahem.com.mk
тел: +389 2 20 39 642
тел: +389 70 364 469 / 70 276 270
ул. Кичевска бр. 6/2, Скопје

             

Продажба и информации:

e-mail: farmahem@farmahem.com.mk
тел: +389 2 20 31 193; + 389 71 393 901
e-mail: jordan@farmahem.com.mk
ул. Кичевска бр.1, Скопје
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