
Tipo de amostra
Soja, milho, trigo, cevada e outros cereais, 
oleaginosas e leguminosas.

Parâmetros
Umidade, proteína, óleo, amido, fibra,  
cinza e muito mais.

Tecnologia
NIR por transmitância

Aprovações
(conforme a norma EN 15948)

Grau de proteção: poeira e borrifos de água
(Certificado IP54)

InfratecTM NOVA
O padrão global para análise de grãos.
Cada grão conta.

O Infratec™ NOVA oferece segurança, confiança e repetibilidade à sua 
análise de grãos. Com tecnologia oficialmente aprovada, o método  é 
reconhecido em todo o mundo como o padrão para determinação de 
proteína, umidade, óleo e amido.
 
Negociação de grãos justa com análise de grãos padronizada.
Com a exclusiva calibração ANN, o Infratec™ NOVA  oferece resultados 
confiáveis para diversos tipos de amostras (milho, soja, trigo, farelo de 
soja etc). O equipamento possui curvas robustas e conta com uma base 
de dados com mais de 50,000 amostras.

Obtenha informações sobre seus grãos de forma instantânea ao 
longo do recebimento de grãos 
Tenha o controle e monitore seus instrumentos de forma remota através 
da conectividade entre seus equipamentos. O manuseio do equipamen-
to é fácil e rápido. Permite armazenagem de dados na nuvem e acesso 
remorto para visualização de resultados, ajustes de curva e avaliação de 
manutenção preventiva. 

A maneira mais confiável de garantir a repetibilidade de seus 
resultados
Os instrumentos padronizados de fábrica fornecem uma base comum nas 
análises. Os equipamentos tem o mesmo desempenho, confiabilidade e 
repetibilidade. Com as soluções de conectividade mais recentes oferecidas 
pela FOSS, todos os instrumentos fornecerão o mesmo resultado.



Especificações

MÉTODO PATENTEADO - US PATENTS; US 4,944,589 AND EUROPEAN PATENTS; EP 0 320 477 B1, 8704886-4.

Manipulação de amostras e apresentação de resultados

Tempo de análise
Menos de 60 segundos para 10 subamostras incluindo análise de peso (opcional) 
e 40 segundos quando a sub-amostragem dinâmica é habilitada.

Comprimento da célula Célula variável controlada automaticamente de 6 a 33 mm

Reporte de resultados
Apresentado na tela digital. Pode ser enviado para o PC / LIMS e a porta  
da impressora.

Funções Avisos e opções para a apresentação do resultado.

Software Menu com interface Touch screen

Programas de regressão ANN (Artificial Neural Network); PLS (Partial Least Squares) 

Número de Sub-amostras Entre 1 e 30 subamostras (10 subamostras padrão)

Características Especificações

Dimensões (l x p x a) 410 x 460 x 445 mm 

Peso 28.5 kg (31 kg Com balança opcional)

Voltagem 220-240V 50-60Hz ou 110-120V

Corrente 1.0A (110-120V) / 0.5A (220-240V)

Fusível T 5 A (250 V)

Consumo de energia 85 W (24 V)

Fornecimento de entrada 24 V Fonte de energia aprovada pela FOSS

Spectrofotômetro Sensor monocromático

Comprimento de onda 400 - 1100 nm

Detetor Silício

Largura da banda ótica 7 nm

Número de pontos/scan 1400

Modo Transmitância

Fonte de luz Lâmpada de halógena tungstênio

Detector Silicon

Interface Ethernet, 3 x USB (função completa) Inclui uma entrada frontal d efácil acesso 

Tela 10 polegadas “Touch Screen”

Nível de ruído < 70 dB(A)

Grau de proteção IP 54
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Gestão de instrumentos

Software de rede FossManagerTM


