
Grain Intake

Revolutionary Grain Moisture Accuracy
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Aquamatic 5200 Grain Moisture Meter
The AM 5200 is Perten’s second-generation high frequency moisture meter. Drawing on 
experience from more than 2,000 installed units, we have designed a moisture meter improved 
in every aspect – accuracy, repeatability, reliability, and user interface. It can be a stand-alone 
moisture meter for use at terminals or can be integrated into automated testing systems. 

The higher frequency used penetrates deep into samples for improved results. The updated 
Unified Grain Moisture Algorithm (UGMA) provides a more accurate analysis regardless of 
temperature or crop type. The improved mechanisms provide better repeatability. Together 
these make the AM 5200 the most accurate and repeatable moisture meter available. It analyzes 
grains, oilseeds, pulses, beans, lentils, seeds and more for moisture, Test Weight/Hectoliter 
Weight, and temperature.

Features and Benefits
Superior Accuracy: Superior accuracy and repeatability are obtained using a 150 MHz 
measurement cell made of robust, high precision die-cast aluminum. The new cell is slightly 
larger providing a more representative sample.
Accurate Results on Fresh Field Samples: Older moisture meters read up to 1% 
low in moisture when analyzing grain straight from the field (known as the rebound effect). 
The higher frequency measurement employed by the AM 5200 penetrates deeper into the 
grain providing more accurate results and shorter return on investment.
Easy To Use: The large color touch screen with intuitive user interface makes the  
AM 5200 simple to use. Input sample IDs, view results on a remote screen, and update through 
USB memory stick all add to its flexibility and ease of use. The touchscreen uses resistance 
technology and even responds to gloved hands.
Rapid Analysis: Just pour the sample and the AM 5200 begins analysis automatically. 
Results are displayed in less than 10 seconds. An optional flow-through provides for automated 
testing when the sample can be discarded.
Modern Technology: Using higher frequency, advanced computational power, USB 
data transfer, and the updated UGMA, the AM 5200 is designed for today's grain trade.
USDA Certified: The USDA certified the AM 5200 as UGMA compatible and for use for 
official moisture measurements.
NTEP Approved: National Type Evaluation Program (NTEP) Certificate of Conformance 
for weighing and measuring devices – Certificate Number: 11-087. NTEP certification means 
the instrument has passed rigorous performance requirements.

Specifications
Products: Grains, oilseeds, pulses, lentils and more
Parameters: Moisture, specific weight (hectoliter 
weight/test weight) and temperature
Analysis Time: ~ 10 seconds
Display: 5.7” color touch screen
Connectivity: Ethernet, USB
Measurement Technique: RF dielectric  
constant at 150 Mhz
Sample Temperature: -20 to 45° C / -4 to 113 F 
(moisture <18%); 0 to 45° C / 32 to 113 F (moisture >18%)
Sample Size: 700 ml
Power Requirement: 115/230 V, 50/60 Hz
Dimensions HxWxD (mm/inches):  
415/16.3 x 424/16.7 x 353/13.9
Net Weight (kg/lb): 18.3/40.3

Az Aquamatic 5200 termény nedvességmérő műszer
Az AM 5200-as a Perten második generációs, nagyfrekvenciás nedvességmérő mű-sze-
re.  A több mint 2000 eladott és üzemelő készülék tapasztalata alapján minden tekintetben 
továbbfejlesztettük nedvességmérő berendezésünket: a pontosság, meg-ismételhetőség, 
megbízhatóság és felhasználói interfész egység területén. A beren-dezés lehet önálló mű-
szer, illetve beépíthető automatizált ellenőrző rendszerekbe is. 
Az alkalmazott magasabb frekvencia mélyebben hatol be a minta szemekbe a pon-tosabb 
eredmény érdekében. A felújított Unified Grain Moisture Algorithm (UGMA) (Egyesített ter-
mény nedvesség mérő algoritmus) pontosabb mérést ad, a hőmérsék-lettől, vagy a termény 
típusától függetlenül. A javított felépítés jobb megismételhe-tőséget nyújt. Ezek együtt teszik 
az AM 5200 a rendelkezésre álló legpontosabb és legmegismételhetőbb nedvességmérővé.  
A műszer képes gabonafélék, olajos mag-vak, hüvelyesek, babok, lencsefélék, vetőmagok 
stb. nedvesség-, súly- térfogatsúly és hőmérséklet mérésre.

Jellemzők és előnyök
Kimagasló pontosság: Kiváló pontosság és megismételhetőség a 150 MHz-es mé-rőcella tech-
nológiának, és a robosztus, nagy pontosságú öntött alumínium háznak köszönhető. Az új mé-
rőcella elődjénél kissé nagyobb, így nagyobb minta mennyisé-get képes befogadni. 
Pontos eredmény a közvetlen a táblából érkező mintákból: Előfordult, hogy a régebbi 
nedvességmérő berendezések közel 1%-kal csekélyebb nedvességet mértek a közvet-
len a gabonatábláról érkező mintáknál (az ismert bumeráng hatás miatt. AzAM5200-nál 
alkalmazott magasabb frekvenciás méréssel mélyebben hatolhat be a terménybe, így 
sokkal pontosabb az eredmény és hamarabb megtérül a mérőmű-szer ára. 
Egyszerűen használható: A nagy, színes érintőképernyős kezelő képernyő segítsé-gével 
az AM 5200 egyszerűen használható. Bevihető a minta azonosító száma, az eredmények 
egy távoli képernyőn is megjeleníthetők, és USB-s pendrive, vagy me-mória kártya segít-
ségével frissíthető a rendszer a rugalmasság és egyszerű haszná-lat érdekében. Az érintő 
képernyő ellenállásos elven működik, ezért kesztyűben is használható. 
Gyors mérés: Csak öntse be a mintát, és az AM 5200 automatikusan megkezdi a mérést. 
Az eredményt 10 másodpercen belül kijelzi. Teljesen automatikus üzemet eredményez a 
külön megrendelhető átfolyásos mérő egység, amennyiben a minta kiselejtezhető. 
Modern Technológia: A magasabb frekvencia alkalmazásával, a számítási teljesít-mény 
emelésével, az USB adatátvitellel és a felújított UGMA rendszerrel az AM 5200 teljes mér-
tékben megfelel napjaink terménykezelési igényeinek. 
USDA igazolás: Az AM 5200 műszer UGMA kompatibilis, és rendelkezik USDA bi-zonyítvánnyal, 
így alkalmas a hivatalos nedvességmérésre. 
NTEP jóváhagyás: A műszer a mérleg- és mérőberendezésekhez szükséges Nemzeti Típusvizsgá-
lati Program (NTEP) megfelelőségi igazolásával is rendelkezik, igazolvány száma: 11-087. Az NTEP 
igazolás azt jelenti, hogy a berendezés megfelelt a szigorú teljesítmény követelményeknek. 

Műszaki adatok
Terményfajták: Gabona, olajos magvak, hüvelyesek, lencsefélék, stb. 
Paraméterek: Nedvesség, sűrűség, hőmérséklet
Mérési idő: ~ 10 másodperc
Kijelző: 5.7” színes érintőképernyő
Kapcsolat: Ethernet, USB
Mérési technológia:  RF dielektromos állandó 150 Mhz-en
Minta hőmérséklete: -20 to 45° C, (nedvességtartalom  
<18%); 0 - 45° C (nedvességtartalom >18%)
Minta nagysága: 700 ml
Tápfeszültség: 115/230 V, 50/60 Hz 
Méretek (mag. x szél. x mélys.) (mm): 415 x 424 x 353
Nettó tömeg (kg): 18,3
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