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UMIDOMETRU CEREALE SUPERTECH C-PRO ( DANEMARCA ) - CARE SE CONECTEAZĂ CU SMARTFONUL 
TĂU PRIN INTERMEDIUL APLICATIEI:  SA MOISTURE CONNECT 

 

 

Depozitarea eficientă a cerealelor este esențială pentru asigurarea calității ridicate a culturii și prevenirea 
pierderii produsului. 
 
 Gestionarea umidității este cheia unei depozitări sigure. C-Pro este un analizator de umiditate de generație 
următoare, unde combinăm cea mai recentă tehnologie cu polizorul nostru integrat și compresorul pentru 
cereale și semințe. 
 
Se considera că acesta este cel mai avansat din punct de vedere tehnologic  umidometru din lume. 
C-Pro este un nou analizor digital de umiditate pentru cereale , de dimensiuni portabile, care oferă rezultate 
consistente. 
 
 Cerealele sau semințele sunt măcinate și comprimate într-o singură operație, ceea ce asigură măsurarea de 
ultimă generație a conținutului de apă al eșantionului. 
 
Cu noul C-Pro am dezvoltat o aplicație specială care vă permite să obțineți locația GPS, time stamps-urile, 
notele și imaginile pentru fiecare măsurare și să urmăriți istoricul măsurătorilor. 
 
Este cu adevărat mai util și mai convenabil ca niciodată. 



AVANTAJE CHEIE: 

• Cunoașteți conținutul de umiditate din cereale și semințe 

• Rezultate precise și consecvente 

• Ușor de folosit ; patru pași simpli 

• Obțineți informații vitale și gestionați documentația 

C-Pro are o interfață intuitivă cu patru butoane simple și un afișaj color care face ușor să navigați în meniu și 
să efectuați măsurători. 

 Cu aplicația, puteți accesa întotdeauna măsurările vechi, chiar și în zilele aglomerate când sunteți în mers. 

ETAPELE DE UTILIZARE : 

Porniți dispozitivul apăsând butonul de pornire și utilizați tastele săgeată pentru a selecta tipul de cultură. 
Turnați proba în mașină de tocat și măcinat. Mărimea eșantionului este măsurată în cupa încorporată. 
Apăsați butonul de testare și citiți conținutul de umiditate direct de pe afișaj. 
Sincronizați C-PRO cu aplicația „SA Moisture Connect”, instalată din App Store sau Play Store 
Vizualizați rezultatele în aplicație și comparați cu citirile recente. 
Utilizați aplicația pentru a adăuga imagini și note pentru documentare. 

 

CARACTERISTICILE APP 

• Sincronizați măsurătorile de la dispozitiv la aplicație 
• Conexiune Bluetooth cu consum redus de energie 
• Urmăriți locația GPS pentru fiecare măsurare 
• Urmărirea timpului măsurătorilor 
• Adăugați imagini și note la măsurători 
• Conectați-vă la mai multe dispozitive 

SPECIFICATII TEHNICE: 

Interval de măsurare (Umiditate): 5 până la 50% în funcție de tipul culturii 
Interval de operare (Temperatură): 0 până la 50 ºC 
Abatere : 0,1% umiditate 
Compensarea temperaturii: automată 
Greutate inclusiv carcasa: 2 kg 
Dimensiune: 13x21x8 cm 
Baterie: 9 V alcalină 
Display: Afișaj color de înaltă rezoluție 
Precizie: mai bine decât +/- 0,25% în intervalul normal de umiditate prin utilizarea reglărilor medii și de 
calibrare 
Meniu in limba romana. 

CULTURI ANALIZATE:  

- ovaz, grau, orz, secara, porumb, rapita, mazare, triticale, seminte gazon, in, grau durum, mei, 
floarea soarelui, orez alb, soia, alac, trifoi rusu/alb,lucerna si orez brun.  



  

INSTRUCTIUNI PRIVIND UTILIZAREA APLICATIEI 

Numele aplicației C-Pro este „SA Moisture Connect” și a fost proiectat cu un user-friendly în centrul său. 

Descărcați aplicația de pe Google Play sau din App Store.  

Conectați-vă cu dispozitivul dvs. și sunteți gata să mergeți. 

Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați-ne si beneficiezi de asistența noastră tehnică. 

Din meniul principal din aplicația C-Pro aveți sincronizate date din toate măsurătorile dvs., ceea ce vă va oferi 
o imagine de ansamblu istorică în timp.  

Dacă este necesar, puteți șterge întotdeauna datele și să începeți din nou.  

Urmăriți măsurătorile într-un mod ușor. 

 Lasă aplicația să funcționeze pentru tine. 

 

TOTAL:  2.980 RON  2.580 RON ( TVA inclus )    

Garantie va fi asigurata de SC AGRI TOCAN SRL si va fi de 12 luni. 

Plata se va efectua integral in termen de 10 zile de la intocmirea facturii proforme. 

Termen de livrare: maxim 14 zile de la efectuarea platii. 

Valoarea echipamentelor sunt CIP Bucuresti. 
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