MEDIDOR DE BRANCURA
Medidor de Blancura
Milling Meter

MM1D

MM1D

Ótimo Custo-benefício, fácil operação e interface amigável.
Excelente Rentabilidad, fácil operación e interfaz amigable.

Rapid analysis
The Satake MM1D can accurately analyze a sample within five
seconds.
Análise rápida
O MM1D da Satake pode analisar com precisão uma amostra dentro
de cinco segundos.
Análisis rápido
El MM1D de Satake puede analizar con precisión una muestra en
cinco segundos.

Model
Measurement Method
Método de Medida
Measurement Range
Método de Medida
Rabia de Medición
Light Source
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Fuente de luz
Power Source
Fonte de Alimentação
Fuente de Alimentación
Net Weight
Peso Líquido
Peso Neto

Blue LED - LED Azul

AC 90 - 240V 50/60Hz Single Phase

3.5 kg

Dimensions/Dimensões/Dimensiones
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Display of measured and average value
The LCD allows greater reading accuracy. Averaging of up to five
sample values is done automatically. Results are saved up to 999.
Exibição do valor medido e média
O LCD permite uma maior precisão de leitura. A média de até cinco
valores de amostra é feita automaticamente. Os resultados são salvos
até 999.
Visualización del valor medido y medio
El LCD permite una mayor precisión de lectura. Realizando un
promedio de hasta cinco valores de muestra automáticamente. Los
resultados se guardan hasta 999.
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Objective measurement
The Satake MM1D eliminates subjective judgments of milling degree.
This is especially useful whenever an objective appraisal of milling
degree is necessary, such as in the prevention of over-milling and
under-milling in rice whitening lines.
Medição objetiva
O MM1D da Satake elimina julgamentos subjetivos de grau de
moagem. Isto é especialmente útil sempre que for necessária uma
avaliação objetiva do grau de moagem, como na prevenção da sobre
multiplicação e da sub-moagem nas linhas de clareamento do arroz.
Medición objetiva
El MM1D de Satake elimina juicios subjetivos del grado de molienda.
Esto es especialmente útil cuando sea necesaria una evaluación
objetiva del grado de molienda, como puede ser en la prevención de
la de sobre-molienda y sub-molienda en líneas de blanqueamiento de
arroz.

MM1D
Photo Diode
Foto-diodo
Foto Diodo
Whiteness/Brancura/Blancura: 5.0 - 70.0%
Ran
Milling Degree Points/Grau de
moagem/Grado de Molienda: 0 - 199

MILLING METER

Easy operation
The Satake MM1D analyzes milled rice without the need for
preliminary grading or grinding. It is only necessary to place a rice
sample into the sample case and insert the case into the unit. All
measurement is accomplished automatically, with no special skills or
techniques required by the operator.
Operação fácil
O Satake MM1D analisa o arroz moído sem a necessidade de
classificação preliminar ou moagem. É necessário apenas colocar
uma amostra de arroz na caixa de amostra e inserir a caixa na
unidade. Todas as medições são realizadas automaticamente, sem
habilidades ou técnicas especiais exigidas pelo operador.
Operación fácil
El Satake MM1D analiza el arroz molido sin necesidad de
clasificación preliminar o molienda. Sólo es necesario colocar una
muestra de arroz en la caja de muestra e insertar la caja en la unidad.
Todas las mediciones se realizan automáticamente, sin habilidades o
técnicas especiales requeridas por el operador.

ESPECIFICATIONS/ESPECIFICAÇÕES/ESPECIFICACIONES
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Displayed three milling indicators
Milling degree, which is an indicator of the percentage of bran
removal, is calculated by a microprocessor from the measured
whiteness and transparency values. In addition, whiteness and
transparency, which are indicators of appearance, are also displayed.
Exibe três indicadores de Moagem
O grau de moagem, que é um indicador da porcentagem de remoção
de farelo, é calculado por um microprocessador a partir da brancura
medida e valores de transparência. Além disso, a brancura e a
transparência, que são indicadores de aparência, também são
exibidas.
Muestra tres indicadores de molienda
El grado de molienda, que es un indicador del porcentaje de remoción
de salvado, es calculado por un microprocesador a partir de la
blancura medida y valores de transparencia. Además, la blancura y la
transparencia, que son indicadores de apariencia, también se
muestran.
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Model

Net Weight(kg)

MM1D

3.5

ferir em detalhes dos que mostramos.

SATAKE CORPORATION
possui as certiﬁcações ISO
9001 e ISO 14001.
Esta norma internacional de
gestão da qualidade assegura
que a Satake continua
investindo em produtos e
serviços de alta qualidade.

Certiﬁcação ISO 9001
(Sistema de Gestão da Qualidade)

Certiﬁcação ISO 14001
(Sistema de Gestão Ambiental)

