
Вимірювач деформації клейковини

Вимірювач деформації клейковини ВДК - VL призначений 

для визначення якості клейковини зерна пшениці та 

пшеничного борошна хлібопекарського та макаронного 

помолу за величиною її деформації під впливом 

навантаження певної величини протягом заданого 

інтервалу часу.

Вимірювач деформації клейковини ВДК - VL застосовується 

в лабораторіях хлібоприймальних підприємств, елеваторів, 

борошномольних заводів, лабораторіях державної хлібної 

інспекції, сортовипробувальних селекційних станцій, а 

також інших підприємств, діяльність яких вимагає оцінки 

якості пшениці і виробленої з неї продукції.
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џ Межі абсолютної додаткової похибки вимірювань при відхиленні 

напруги мережі від номінального значення в межах від 100 В до 

250 В не більше ± 0,035 мм (± 0,5 ум. Од.) В усьому діапазоні 

вимірювань.

џ Межі абсолютної похибки вимірювання, викликаної відхиленням 

температури навколишнього середовища від нормальної в межах 

від + 10°С до + 35°С, не більше ± 0,035 мм (± 0,5 ум. Од.) В усьому 

діапазоні вимірювань.

џ Величина ходу вантажу 20 мм.

џ Величина ваги рухомого тарованого навантаження 120г (1,176Н).

џ Межі вимірювання деформації клейковини від 10,55 мм до 0 мм; 

або від 0 до 150,7 умовних одиниць.

џ Допустиме відхилення величини ваги рухомого тарованого 

навантаження від 5г до + 2г (від -4,90х10-2Н до + 1,96х10-2Н).

џ Час впливу рухомого тарованого навантаження на зразок 30сек.

џ Межі допустимого відхилення часу впливу навантаження не більше 

± 0,5сек.

џ Габаритні розміри не більше: (Довжина х ширина х висота) - 130 х 

120 х 260 мм

џ Межі абсолютної основної похибки не більше ± 0,035 мм (± 0,5 ум. 

Од.) В усьому діапазоні вимірювань деформації.

џ Допустиме відхилення величини ходу вантажу не більше + 1мм.

џ Діапазон напруги живлення від 100 В до 250 В від мережі змінного 

струму частотою 50 (± 1) Гц.

џ Максимальна споживана потужність приладу не більше 20 Ватт, 

номінальна - не більше 9 Ватт.

џ Маса приладу не більше 3,5 кг.

Технічні характеристики:
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