
AlphatecTM FNO 
Análise de grãos e farinha baseadas no método falling number 

O AlphatecTM FNO oferece aos recebedores de grãos e produtores de farinha um modo seguro e avançado de realizar 
o teste de índice de queda (falling number) padrão, utilizado para checar dano por brotamento em grãos e atividade 
enzimática na farinha antes da sua utilização. 

Amostra Parâmetros

Trigo, centeio, cevada, sorgo, farinha e quaisquer amos-
tras que requerem análise falling number em conformi-
dade com as normas internacionais

Danos pelo clima, alfa-amilase, atividade enzimática rela-
cionada e propriedades de amido em grãos e farinha
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AlphatecTM FNO oferece aos recebedores de grãos e produtores 
de farinha um modo seguro e avançado de realizar o teste 
padrão de alfa-amilase e atividade enzimática em grãos e 
farinha.

Com base na vasta experiência da FOSS em automação 
de análises laboratoriais, o analisador Alphatec FNO da 
FOSS apresenta características distintas, como a tampa de 
refrigeração, que minimiza a liberação de vapor na hora de 
carregar amostras, ajudando a evitar possíveis lesões. Além 
disso, um banho de amostra isolado evita superfícies quentes e 
reduz o risco de possíveis queimaduras. Uma saída diretamente 
na área de descarte também evita o derramamento de água 
quente. 

Operação da touch screen 
Essa nova tecnologia garante usabilidade com uma tela sensível 
ao toque que pode reduzir os custos de treinamento, permitindo 
o uso rápido e livre de erros por qualquer pessoa. Outras 
características inteligentes de usabilidade são incorporadas 
ao prático design, como o rack avulso e conectores traseiros. 

Um novo modo de seguir  
os métodos padrão da indústria      
A FOSS é uma fornecedora respeitada, com um histórico 
comprovado de 11.000 instrumentos para análise de grãos 
instalados em todo o mundo. Com uma nova adição ao robusto 
portfólio da FOSS, o AlphatecTM FNO oferece uma alternativa 
moderna e econômica para as soluções preexistentes 
corroborada por um nível exclusivo de suporte ao cliente 
para operações analíticas eficazes e ininterruptas. 

Evitando vapor e superfícies ou líquidos quentes

Preparação de amostras customizadas com 
o Hammertec 
O Hammertec da FOSS é um moinho do tipo martelo, 
especialmente concebido para análises falling number. 
Concebido pensando no usuário, o Hammertec torna as 
operações de moinho no mínimo 1,5 dB mais silenciosas, se 
comparado com as soluções existentes. Ele também é menor 
e mais leve do que os moinhos mais antigos, e seu design 
inovador ajuda a evitar o carreamento das amostras, garantindo 
resultados mais precisos.

• Um moinho tipo martelo mais silencioso para um 
ambiente de trabalho mais seguro e agradável 

• Menor e mais leve

• O design moderno ajuda a evitar o carreamento das 
amostras

Atende aos requisitos dos métodos AACCI/ICC/ISO.

O método de falling number é reconhecido por 
organizações internacionais, como a AACC, ISO e 
ASBC.
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O falling number padrão é um teste importante para medir 
a durabilidade dos grãos comercializados. O teste baseia-se 
na atividade da enzima alfa-amilase em cereais que ajuda a 
detectar danos por brotamento. Também é importante para 
otimizar a atividade da enzima na farinha para garantir a 
qualidade do produto final de pão, massas, macarrão e malte. 

Instrumento e método
Em conformidade com métodos reconhecidos, o AlphatecTM 
FNO consiste em um banho de água fervente e um sistema 
para a inserção de até dois tubos de amostra dentro do banho. 

Os tubos de amostra são colocados no banho de água 
fervente, o amido começa a gelatinizar e a suspensão torna-
se mais viscosa. A substância é misturada para assegurar que 
a gelatinização esteja homogênea dentro da amostra. À medida 
que a enzima alfa-amilase começa a decompor o amido, a 
viscosidade diminui. 

A quantidade de grãos germinados é proporcional à atividade 
da alfa-amilase. Quanto mais elevada for a atividade de alfa-
amilase, menor será a viscosidade da substância e mais rápido 
o agitador vai cair para o fundo. O alto número de grãos 
germinados, portanto, resulta em um falling number menor.  

Características de segurança
O método de falling number padrão requer o uso de água 
fervente e isso sempre apresenta riscos potenciais de segurança 
se não for bem manejado. O Alphatec FNO conta com aberturas 
cuidadosamente projetadas paraa água do banho, visando 
ajudar a direcionar o vapor potencialmente escaldante para 

Tecnologia

O método padrão 

1. Preparação da amostra
Para grãos, uma amostra de 300 gramas é moída num 
moinho de Hammertec da FOSS. O tamanho da amostra 
é para evitar erro de amostragem. Para farinha, uma 
amostra representativa é coletada.

2. Pesagem
7,0 ± 0,05 g de farinha integral ou farinha são pesados 
e colocados em um tubo de Viscosímetro. A quantidade 
de farinha deve ter sua umidade corrigida através da 
medição do teor de umidade real da amostra.

3. Dispensação
25 ± 0,2 ml de água destilada é adicionada ao tubo.

4. Agitação (shaking)
Amostra e água são misturadas por meio de agitação 
vigorosa do tubo para se obter uma suspensão 
homogênea.

5. Agitação (stirring)
O tubo do Viscosímetro com o agitador inserido é colocado 
no banho de água fervente e o instrumento é iniciado. 
Após 5 segundos, a agitação começa automaticamente.

6. Medição
O agitador é liberado automaticamente em sua posição 
superior após 60 (5 + 55) segundos e inicia queda sob 
o seu próprio peso.

7. O falling number
O tempo total, em segundos, é registrado pelo 
instrumento a partir do início da atividade do agitador 
até que o ele tenha caído a uma distância determinada. 
Esse é o falling number.

longe das mãos dos operadores. Além disso, a água do banho 
metálico foi colocada em uma estrutura isolada para assegurar 
que as superfícies externas estejam seguras ao toque. 

Operação touch screen
A moderna interface de usuário sensível ao toque permite o 
controle total do instrumento e de todas as configurações e 
opções relevantes.
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Permita que a FOSS cuide dos seus instrumentos para um máximo retorno sobre seu investimento analítico. Adquira uma 
garantia de quatro anos como parte integrante do novo Contrato de Manutenção Preventiva FossCare Premium ou de 
dois anos, como parte de qualquer outro contrato da FossCare. Além da tranquilidade proporcionada pelo período de 
garantia, a manutenção preventiva contínua compensa, mantendo seus instrumentos analíticos funcionando perfeitamente 
todos os dias, ano após ano. 

Por que utilizar a manutenção preventiva?
Como acontece com qualquer solução analítica, é essencial que o seu instrumento FOSS receba manutenção regular 
para garantir o melhor desempenho e a vida útil prolongada. Evitar o tempo de inatividade custoso é uma questão de 
seguir padrões de fábrica e preventivamente substituir peças antes que as mesmas se desgastem. Por sua vez, isso ajuda 
a garantir resultados confiáveis   e consistentes ao mais alto nível. 

A manutenção preventiva e preditiva combinada ao suporte global de 300 especialistas em serviços dedicados, aplicações, 
software e calibração mantêm o seu instrumento funcionando perfeitamente durante todo o ano.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Garantia estendida de 
novos instrumentos com 
um contrato da FossCare

Cuide do seu investimento com um  
Contrato de Manutenção da FossCare™

Entre em contato com a FOSS Brasil para mais informações.

Benefícios de um Contrato de Suporte da FossCareTM:
• Garantia estendida (de dois ou quatro anos, dependendo do plano escolhido)

• Manutenção regular; o instrumento é diagnosticado, limpo, ajustado, testado  
sintonizado e recalibrado

• Tempo mínimo de inatividade, com a substituição de peças antes delas ficarem 
desgastadas 

• Resultados consistentes, precisos e confiáveis   nos quais você pode sempre confiar 

• Visitas de manutenção preventiva quando for mais conveniente a você (ao seu 
negócio)

• Suporte 24 horas por dia - sem preocupações com indisponibilidade

• Orçamento baixo e fixo de serviços evita despesas inesperadas

• Descontos em serviços adicionais, peças de reposição, treinamento e  
atualizações de software
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Especificações

O instrumento é rotulado pela CE e está em conformidade com as seguintes diretrizes:
• Diretiva de compatibilidade eletromagnética (EMC) 2004/108/EC

• Diretiva de baixa voltagem (LVD) 2006/95/EC

• Diretiva WEEE 2002/96/EC 

• Regulamento REACH 1907/2006/EC 

• Diretiva RoHS 2011/65/EU 

Característica Especificação

Alphatec FNO

Dimensões (L x P x A) 350 x 260 x 507 mm

Peso 18 kg

Requisitos de energia 1200 W

Fonte de água Conectar a torneira de água ou à unidade de refrigeração da FOSS a >0,4 L/min, 
<30 ˚C, <0.5 Mpa

Altitude Até 3000 m

Temperatura Uso interno, 5 - 40 ˚ C

Característica Especificação

Alphatec Cooler (Unidade de Refrigeração)

Dimensões (W x D x H) 360 x 260 x 370 mm

Peso 6 kg

Requisitos de energia 100-240 VAC 50-60 Hz

Altitude Até 3000 m

Temperatura Uso interno, 5 - 40 ˚ C

Capacidade da Recirculação de Água 0.4 L/min

Característica Especificação

Moinho Hammertec

Dimensões (W x D x H) 550 x 950 x 560 mm

Peso 40,6 kg

Requisitos de energia 1300 W

Temperatura Uso interno, 5 - 40 ˚ C
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FOSS 
Foss Rua Doutor Costa Júnior 356 Agua Braca
São Paulo - SP
05002-000

Tel.: +55 11 3862 7757
Fax: +55 11 3862 7757

brasil@foss.dk
www.foss-analytical.com.br

UMA MANEIRA SEGURA DE AVALIAR O DANO POR BROTAMENTO E A ATIVIDADE ENZIMÁTICA

• A tampa de resfriamento minimiza onda de vapor durante o carregamento de amostras, ajudando a evitar uma 
possível lesão 

• Banho isolado evita superfícies quentes e reduz o risco de queimaduras acidentais

• Transbordamentos acontecem direto na área de descarte, eliminando a ocorrência de derramamento de água 
quente

O AVANÇADO INSTRUMENTO PARA ANÁLISES DE FALLING NUMBER 

• Interface amigável e tela sensível ao toque reduzem o custo com treinamentos, permitindo um uso rápido e livre de 
erros por qualquer pessoa

• Design prático com rack avulso e conectores traseiros 

• Abordagem moderna de um método padrão que explora novos 
desenvolvimentos tecnológicos e a vasta experiência da FOSS com 
automação de análises laboratoriais  

UMA NOVA ALTERNATIVA DE SEGUIR O MÉTODO PADRÃO DA  
INDÚSTRIA      

• Análises de falling number de acordo com os métodos padrão da 
indústria

• O nível sem igual de suporte ao cliente fornecido com as soluções 
analíticas para grãos da FOSS evita interrupções de suas operações de 
recebimento de grãos 

• Do mesmo fabricante do renomado analisador de grãos Infratec ™, 
com histórico comprovado de 11.000 instrumentos analíticos de grãos 
instalados


