
Dedicated Analytical Solutions

DairyScan™
Para análises rotineiras de queijos

O DairyScan™ é um robusto instrumento analítico desenvolvido para analisar o teor em gordura e umidade de 
queijos durante a fase de produção e de liberação do produto final. Este pequeno analisador, prático e fácil de 
usar, foi concebido especialmente para os pequenos fabricantes de queijos.

Amostra Parâmetros

Queijos Gordura e umidade



2

Alternativa mais rápida aos métodos  
tradicionais
Uma análise com o DairyScan leva apenas 45 segundos. Dessa 
maneira, produtores sem tempo podem evitar os demorados 
métodos tradicionais de teste e obter mais informações para 
lhes ajudar a identificar uma produção fora das especificações, 
antes que afete o rendimento e a qualidade dos produtos. A 
análise não envolve substâncias químicas ou itens descartáveis 
e não é necessário haver a experiência de técnicos laboratoriais. 
Basta que o usuário coloque a amostra e aperte o botão iniciar.  

Tecnologia comprovada que facilita a  
instalação e operação
O DairyScan vem com calibrações prontas para uso, proporcio-
nando uma rápida instalação e utilização. Complementando 
um analisador mais sofisticado, o FoodScan, que é utilizado 
por fabricantes de laticínios em todo o mundo, as calibrações 
baseiam-se em um enorme banco de dados com mais de 
40.000 amostras. Isso proporciona uma calibração altamente 
confiável e estável, capaz de acomodar uma grande variedade 
de amostras e assegurar uma análise estável e de alto desem-
penho com o passar do tempo. 

DairyScanTM

O design robusto juntamente com o suporte local contínuo 
oferecido pela FOSS, o torna uma solução de fácil utilização.  

DairyScan: 
• Análise precisa e confiável de queijos

• Zero substâncias químicas ou custos com consumíveis, sem 
a espera pelos resultados de um laboratório externo 

• Resultados em menos de 45 segundos 

• Fácil operação e baixa manutenção 

• Recurso de conexão à Internet para suporte remoto e atu-
alizações de sistema pelos especialistas da FOSS

• Calibração global de queijos pronta para uso, para um início 
rápido, sem custos com calibração

Todos os dados de resultados são registrados para fins de backup e rastre-
abilidade
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Tecnologia
A tecnologia do DairyScan é baseada na técnica de Infra-
vermelho Próximo por Transmitância, NIT, o que é uma vanta-
gem quando se mede produtos homo gêneos como o queijo. O 
princípio da tecnologia NIT, onde a luz é transm itida através da 
amostra, é a principal razão para o sucesso do DairyScan™. O 
princípio NIT assegura uma maior precisão na análise de queijos 
em comparação aos métodos nos quais o resultado se baseia 
na luz refletida a partir da superfície do queijo. 

O DairyScan está equipado com uma calibração por rede neu-
ral artificial (ANN) tornando-se uma solução "plug & play". 
Ele está pronto para ser operado imediatamente e, portanto, 
não há necessidade de recolher muitas amostras, conforme 
necessário para uma típica calibração PLS. A calibração ANN 
abrange quase todos os tipos de queijos. 

A calibração tem uma enorme vantagem em comparação com 
outras técnicas de calibração. Uma calibração robusta pode ser 
desenv olvida sem limite algum quanto ao número de amostras 
que possam ser incluídas nela. Com uma calibração ANN, é 
possível abranger muitos queijos diferentes. Isso significa custos 
reduzidos com manutenção de calibração, pois menos análises 
de referência são necessárias.
Os testes são não destrutivos para que você possa testar nova-
mente a mesma amostra. Você pode analisar o quanto desejar 
sem nenhum custo adicional. 

Com um software de interface amigável, qualquer usuário 
dentro da planta consegue operar o DairyScan™.

Um especialista Foss sempre disponível 
Locais, competentes e certificados, os profissionais de supor-
te da FOSS mantêm a sua solução DairyScan funcionando 
com desempenho máximo para uma máxima produtividade 
e lucratividade. O suporte é fornecido em uma variedade de 
serviços proativos, incluindo o software de vigilância remota 
de instrumentos. Ele permite o monitoramento e manutenção 
remotos do DairyScan online, para que você possa se concen-
trar em fazer o que faz de melhor, enquanto nós ficamos de 
olho no instrumento. 

Como funciona?

1. Coloque a amostra 2. Pressione Iniciar 3. Veja os resultados na tela
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Permita que a FOSS cuide dos seus instrumentos para um máximo retorno do seu investimento analítico. Adquira uma 
garantia de quatro anos, como parte do novo acordo de Manutenção Preventiva FossCare Premium ou dois anos, como 
parte de qualquer outro acordo FossCare. Além da tranquilidade proporcionada pelo período de garantia, a manutenção 
preventiva contínua mantém seus instrumentos analíticos funcionando perfeitamente todos os dias, ano após ano.

Por quê 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 vida útil prolongada. Evitar o tempo de inatividade caro é uma questão de seguir padrões 
de fábrica e preventivamente substituindo peças antes que se desgastam. Por sua vez, isso ajuda a garantir resultados 
confiáveis   e consistentes ao mais alto nível. 

A manutenção preventiva e preditiva combinado com suporte global de 300 dedicados especialistas em serviços, aplicações, 
software e calibração mantém 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 plano FossCare

Cuide do seu investimento com um 
Acordo de Manutenção FossCare™ 

Entre em contato com a FOSS Brasil para mais informações.

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

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

• Tempo mínimo de inatividade na substituição de peças antes delas ficarem desgastadas 

• Resultados consistentes, precisos e confiáveis   com os quais você pode sempre contar 

• Visitas de manutenção preventiva quando for mais conveniente à você e ao seu negócio

• Suporte 24 horas por dia - central de suporte global pronta para lhe atender

• Orçamento baixo e fixo de serviços previne gastos inesperados

• Desconto em serviços adicionais, peças, treinamentos, reagentes, consumíveis  
e em atualizações de software
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Especificações

Especificações técnicas

Tempo de análise: 45 segundos para 15 sub-amostras

Auto teste: Aproximadamente 10 minutos em temperatura ambiente

Modo de análise: Transmitância

Faixa de comprimento de onda: 850 - 1050 nm

Detector: Arranjo linear de silício

Classe IP: 42

Pacote de Software: Software Mosaic

Requisitos de instalação:

Fonte de energia: 100-240 V AC, 100 VA *), 50-60 Hz, Classe 1, com terra de proteção

Temperatura Ambiente: 5 - 35 ºC

Temperatura de armazenamento: -20 ºC até 70 ºC

Umidade Ambiente: < 93% RH, cíclico até 100% RH

Peso: 11,4 kg

Dimensões (L × D × A) 230 x 390 x 420 mm

Áreas de Trabalho: Parado, Indústria leve
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Rua Dr. Costa Jr. 356
São Paulo - SP
05002-000

Tel.:  11 3862 7757
Fax:  11 3862 7757

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

Padrões e aprovações
O DairyScan™ é certificado pela CE e está em conformidade com as seguintes diretrizes:
• EMC (ElectroMagnetic Compatibility) Directive 2004/108/EC
• LVD (Low Voltage Directive) 2006/95/EC
• Packing and Waste Directive 94/62/EC
• RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Directive 2002/95/EC

Requisitos de PC para o Software Mosaic
• Windows 
• Internet Explorer 7 ou 8
• Velocidade da CPU de 2 GHz (mín.)
• 1 GB RAM
• 4 GB de espaço livre em disco
• SVGA em 1024*768, mín. Cores 16-bit 1280x1024 recomendado
• Conexão de Internet


