
Gluten Yıkama Seti

Alışılmışın
çok Ötesinde



Gluten Yıkama testi, yaş gluten miktarı, gluten kalitesi, kuru gluten miktarı ve glutenin su bağlanması hakkında bilgi verir. 
Gluten analiz yöntemi, un, buğday, durum ve irmikte gluten kalitesi ve miktarı için dünya standardlarında bir testtir.

   Gluten Yıkama Cihazı GW 2400

CE Sertifikalı.
Yeni tasarım Gluten Yıkama Cihazı.                                                                                                                                                                                                         
Ledli butonlar sayesinde daha uzun ömürlü buton takımı
Dünya Standartlarına Uygun (AACC No: 38-52, ICC No: 155 ve 158, 137/1).
Çift numune ile çalışılabilme imkânı.
Kullanım kolaylığı.
Paslanmaz çelik. Korozyon yok.
Buğday unu, buğday, durum buğdayı, irmik ve buğday gluteninde analiz olanağı. 
Buğday yetiştiricileri, zahireciler, un değirmenleri, un üreticileri, buğday gluteni üreticileri, makarna üreticileri 
ve fırınlar hem öğütülmüş tahıl hem de un için kullanılabilir.
Aynı sistem içinde iki farklı test metodu (un ve kırma).
Hızlı analiz.  Test 7 dakikadan az sürer.
Yoğurma süresi ve yıkama süresi ayarlanabilir.
Yoğurma süresini 5-75 saniye arasında ve yıkama süresini 60-900 saniye arasında ayarlama imkânı.
Sağlam Tasarım.
Cihazın kasasının alt panelinde yer alan kanallar sayesinde, su pompa hortumunun patlaması durumunda, 
etkin su tahliyesi yapmakta ve elektronik devreler korunmaktadır. 
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Dokunmatik Ekran Gluten Index GI 2040
CE sertifikalı.
Özel elek hem elek üzerinde kalan hem de elekten geçen glutenin toplanmasını sağlar.
Yeni Tasarım Renkli Ekran                                                                                                                                                                                                                                                
Kullanıcı isteğine bağlı olarak farklı tema seçme imkânı
ICC ve AACC standart metodlarına göre analiz yapmaktadır.
Yaş glutenin sağlam ve zayıf kısımlarını paslanmaz bir elek aracılığıyla birbirinden ayırmaktadır.
Test Zamanı, Firma Adı, Ortam Sıcaklığı ekran üzerinde yer almaktadır.
Testi, 6000 rpm'de 1 dakika döndürerek gerçekleştirir.
Bir uyarı sinyali ile otomatik olarak durur.
Emniyet kapağının kilitlenmesi güvenli çalışma sağlar.
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Laboratuvar Değirmeni HM 210 veya 310 :  Tahıl numunesi hazırlamak için kullanılır.
Dispenser  :  İhtiyaç duyulan suyu kolay ve doğru bir şekilde kullanma olanağı sağlar.

Önerilen Aksesuarlar

Kuru Gluten DG 2020
CE sertifikalı.
Kurutucu ve kontrol üniteleri ayrıdır.
Test süresini dijital ekranda görebilme imkânı.
Buğday ve un örneklerinin glutenini kurutur.
Çalışma sıcaklığı 150 °C'dir.
Termostat sayesinde sıcaklık sabit tutulur.
Teflon kaplama etkin kurutma ve test edilen numunenin kolay sökülmesini sağlar.
Bir bip sinyali ile otomatik olarak uyarıyı durdurur.
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Güç Gereksinimi :   
Güç Tüketimi :  
Boyutlar (EnxBoyxYükseklik) :  
Net Ağırlık : 
Ekran Özellikleri : 

110 V - 60 Hz or  220 V - 50 Hz (siparişte belirtilmeli)
100 W
33-42-35 cm
15 kg
-

Teknik Özellikler GW 2400

Teknik Özellikler
110 V - 60 Hz or  220 V - 50 Hz (siparişte belirtilmeli)
90 W
31-31-17 cm
7 kg
5’’ Renkli Dokunmatik Ekran

Güç Gereksinimi :   
Güç Tüketimi :  
Boyutlar (EnxBoyxYükseklik) :  
Net Ağırlık : 
Ekran Özellikleri : 

GI 2040

Teknik Özellikler
110 V - 60 Hz or  220 V - 50 Hz (siparişte belirtilmeli)
1500 W
20-9-24 cm
2 kg
-

Güç Gereksinimi :   
Güç Tüketimi :  
Boyutlar (EnxBoyxYükseklik) :  
Net Ağırlık : 
Ekran Özellikleri : 

DG 2020


