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Avantajları : 

- Step Motor Kontrollü 

- Aynı anda çift numune veya tek numune ile test yapabilme 

- Rakıma göre otomatik kaynama noktası ayarı  

- Dokunmatik ekran üzerinden direk kontrol 

- Mikro işlemci kontrollü 

- FN testleri için rakım düzeltme formülü 

- Operatörü yüksek sıcaklığa karşı koruma amaçlı özel su tankı çerçevesi 

- Termal yazıcı 

Düşme Sayısı Cihazı ICC, AACC ve ISO standartlarına uygun çalışmaktadır. 
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DÜŞME SAYISI CİHAZI (FN-FFN) - Y12 

YÜCEBAŞ MAKİNE DÜŞME SAYISI CİHAZINDA çift başlık ve termal yazıcı mevcuttur. Tek numune ile    

ardışık veya tekli olarak yada iki numune ile aynı anda çalışılabilmekte ve ortalama hesap yapılarak yazıcıdan 

test sonuçları ile ilgili bilgiler çıktı olarak alınabilmektedir. Cihaz klasik düşme sayısı (FN) ve fungal düşme 

sayısı metoduna (FFN) uygun şekilde çalışmaktadır. Kullanıcı cihazın kullanıldığı bölgenin rakımına göre  

kaynama noktası ayarlamasını otomatik yapabilmektedir. Cihaz üzerinde cihazı açma-kapama anahtarı    

dışında hiçbir buton bulunmamaktadır. Tüm kontroller cihaz üzerinde bulunan Dokunmatik LCD Ekran      

üzerinden yapılır. Dokunmatik ekran üzerinde tarih, saat, su banyosu sıcaklığı, ve çalışma pozisyonu        

izlenebilir. Cihazın sıcak su banyosunun içerisindeki saf suyun buhar şeklinde kaybını engellemek için      

banyonun gövdesinde buhar basıncını sabit tutucu su sirkülasyon sistemi mevcuttur. Cihaz, bünyesinde      

bulunan özel yazılımı sayesinde FN metodun da (Metot 1) test sonuçlarına rakıma göre düzeltme formülünü            

uygulayarak, düzeltilmiş ve normal test sonuçlarını vermektedir. Su kaynama kazanının çevresinde de cihazı 

kullanan teknik personelin teması halinde sıcaktan koruyan koruma kısmı bulunmaktadır  

Teknik Özellikler : 

Ölçüler      : (Y x D x G)  600 mm x  500 mm x 500 mm 

Enerji        : 220 V 50 - 60 Hz 

Net Ağırlık : 40 Kg 

- FN metodun da rakıma göre test sonuçlarını otomatik düzeltme.  

- Alfa amilaz aktivitesinin tespiti 

- Çimlenme miktarı tespiti 

- Hasat zamanında hava koşulları çimlenmeye sebep olur.                 

  Bu durumda alfa amilaz enzim aktivitesi artar. 
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Düşme Sayısı Cihazı ile birlikte tavsiye edilen cihazlar 

TÜP ÇALKALAYICI - Y13 KOMBİNE DEĞİRMEN - Y16 

ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN - Y17 
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