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(  DET650 ) ماكينة رقمية الختبار البيض 0 النوعية
 وملحقات مكونات

   الماكينة

 البيض قشر سماكة مقياس – خاصة رآةم -  شفافة صينية 2 عدد– الطابعة – الرئيسية الوحدة

 الصفار لون – البيض ميزان –البيض قشر قوة– البيض صفار مقياس  - البيض في البروتين معدل لقياس هوف وحدة واألبعاد القياس وحدات

 .البيض قشرة سماكة –

 ثانية 17 القياس وقت

 الدقة المعدل الصنف

 مم0.2 - + مم15.0- 3.0 الزالل

 غ 0.1 - + غ200.0-25.0 البيض ميزان

 مم0.2 - + مم25.0- 5.0ارتفاع صفار البيض 

 مم1.0- + مم69.0-27.0قطر صفار البيض

 قوة كغ 0.2- + )نيوتن. 80- 8.0 (كغ 8.16-0.82 البيض قشر قوة

 1.0- +  )16- 1: اللون درجة ( للصفار خاصة مروحة الصفار لون درجة

 والقياس األبعاد معدل

 مم0.02- + مم 0.60-0.10 *البيض رةقش سماكة

 معدل لقياس هوف وحدة

  البيض في البروتين

HU=100 x log (H – 1.7W
0.37

 ا����د��:     (7.6 + 
  W:  ا���ض وزن      H: ا�ز�ل ار	��ع  HU: ھوف و�دة

**:ا���دل �ؤ�ر

AA (HU 72.0 - ) / A (HU 60.0 - 71.9) / B (HU 31.0 - 59.9) / C (HU - 30.9) 

مؤشر الصفار = ارتفاع صفار البيض/ قطر الصفار  الصفار مؤشر

 الصفار، ارتفاع الزالل، ارتفاع

  الصفار قطر

 ومتحسس ليزرية، شعاع عارضة

 الصفر مؤشر من البيض لوزن رقمي ميزان البيض وزن

 البيض تحميل – نابض محرك البيض قشر قوة

 واألزرق واألخضر األحمر لأللوان ومتحسس البيض باللون مؤشر الصفار لون

 القياس وسيلة

 رقمي قياس فرجارسماكة القشر*

 واط 95 -   فولت 240 – فولت 100 الطاقة

  ا����ط� ا����� مئوية درجة 35- 5 المحيطة الحرارة درجة

%85-20 المحيطة الرطوبة

الجهاز مقاس  ملم 450 قطر X 360 ارتفاع X 280 عرض 

 كجم 20 حوالي الجهاز وزن
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