
DairyScan™
Do rutynowej analizy sera

DairyScan™ to wytrzymały instrument analityczny do badania zawartości tłuszczu i wody w serze podczas 
produkcji i w produkcie końcowym. Mały, ręczny i łatwy w użyciu analizator jest przeznaczony szczególnie dla 
niewielkich producentów serów.

Próbka Parametry

Ser Tłuszcz i woda
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Szybsza alternatywa dla tradycyjnych metod
Badanie za pomocą analizatora DairyScan trwa tylko 45 se-
kund. Obciążone pracą laboratoria mogą ograniczyć stoso-
wanie tradycyjnych, czasochłonnych metod analitycznych i 
uzyskać więcej informacji, co pomoże im szybko dostosować 
się do specyfikacji produkcyjnej, zanim wpłynie to na wydajność 
i jakość produktu. Do wykonywania badań nie są potrzebne 
żadne odczynniki chemiczne ani materiały eksploatacyjne. 
Nie muszą ich też wykonywać wykwalifikowani laboranci. 
Użytkownik umieszcza próbkę w aparacie i naciska przycisk 
startowy.  

Sprawdzona technologia ułatwia instalację 
i uruchomienie
Aparat DairyScan posiada kalibracje fabryczne, dzięki czemu 
można go szybko zainstalować i uruchomić. Kalibracje wykona-
ne są w oparciu o ogromną bazę danych, składającą się z ponad 
40 000 próbek. Pochodzi ona z bardziej zaawansowanego 
analizatora FoodScan, wykorzystywanego powszechnie przez 
producentów mleczarskich na całym świecie. To powoduje, że 
kalibracja jest solidna i stabilna, odpowiednia dla wielu różnych 
próbek, przy stałej efektywności procedury analitycznej. 

DairyScanTM

Wytrzymała konstrukcja, która znajduje się pod opieką serwisu 
FOSS, staje się rozwiązaniem pożytecznym i przyjaznym dla 
użytkownika. 

DairyScan: 
• Dokładna i niezawodna analiza serów

• Brak konieczności używania środków chemicznych lub ma-
teriałów eksploatacyjnych oraz oczekiwania na wyniki ze-
wnętrznego laboratorium 

• Wyniki w czasie krótszym niż 45 sekund 

• Łatwa obsługa i niewielki zakres konserwacji 

• Połączenie internetowe do zdalnej obsługi i aktualizacji sys-
temu przez ekspertów FOSS

• Gotowa kalibracja dla produktów serowych, przyspieszająca 
uruchomienie bez nadmiernych kosztów kalibrowania

Wszystkie wyniki są rejestrowane w celu archiwizacji i umożliwienia ich śledzenia
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Technologia
Działanie aparatu DairyScan oparte jest na technologii trans
misji w bliskiej podczerwieni (NIT), co stanowi zaletę w przy-
padku badania produktów niehomogennych takich jak sery. 
Przyjęcie zasady pomiaru transmisyjnego (NIT), gdzie promie-
niowanie podczerwone przecho dzi przez próbkę na wylot, 
okazało się kluczowe dla światowego sukcesu DairyScan™. 
W przypadku analizy sera umożliwia to uzyskanie dokład-
niejszych wyników niż przy metodzie bazującej na świetle 
odbitym od powierzchni. 

Aparat DairyScan jest wyposażony w kalibrację wykonaną 
techniką sztucznych sieci neuronowych (ANN), co pozwala na 
wykonanie wiarygodnych analiz zaraz po włączeniu aparatu do 
gniazda zasilającego. Można go uruchomić natychmiast – nie 
ma potrzeby zbierania wielu próbek wymaganych dla typo-
wej kalibracji PLS. Kalibracja ANN obejmuje niemal wszystkie 
rodzaje serów. 

Kalibracje ANN cechuje ogromna przewaga nad innymi tra-
dycyjnymi kalibracjami. Bardzo solidna kalibracja może zostać 
opraco wana bez ustanowionych limitów co do liczby próbek 
użytych do jej wykonania. Za pomocą jednej kalibracji ANN 
możliwe jest uwzględnienie wielu różnych rodzajów próbek. 
Oznacza to zmniejszone koszty utrzymania kalibracji oraz 
mniejszą liczbę analiz referencyjnych. Badania są nieniszczące, 

co umożliwia kolejne analizy próbki. Badanie można wykonać 
wielokrotnie bez dodatkowych kosztów. Dzięki logicznemu, 
przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu wszystkie 
osoby pracujące w zakładzie mogą obsłużyć aparat DairyScan.

Ekspert Foss zawsze pod ręką 
Dostępność kompetentnych, wyszkolonych inżynierów serwisu 
FOSS sprawia, że aparaty DairyScan będą działać z najwyższą 
wydajnością w celu uzyskania maksymalnej produktywności 
i zwrotu kosztów. Oferowana pomoc obejmuje także opro-
gramowanie pozwalające na monitorowanie funkcjonowania 
aparatu przez sieć. Umożliwia to opiekę nad oprogramowa-
niem i zdalną diagnostykę urządzenia, dzięki czemu użytkownik 
może skupić się wyłącznie na własnej pracy.

Jak to działa?

1. Umieść próbkę 2. Naciśnij start 3. Odczytaj wyniki wyświetlone na ekranie
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Pozwól firmie FOSS zadbać o Twoją inwestycję i zabezpieczyć jej maksymalny zwrot. W ramach umowy serwisowej FossCare 
uzyskasz 2 lata gwarancji na analizator. Oprócz poczucia bezpieczeństwa, przez cały okres gwarancji, zapewniamy kon-
serwację, która daje pewność, że Twoje aparaty analityczne działają prawidłowo każdego dnia. 

Dlaczego regularne sprawdzanie analizatora jest istotne?
W przypadku każdego rozwiązania analitycznego bardzo ważne jest zagwarantowanie instrumentom FOSS regularnej 
konserwacji w celu zapewnienia optymalnej wydajności oraz długiej żywotności. Wymiana części eksploatacyjnych, przed 
ich całkowitym zużyciem, pomaga z kolei utrzymywać wiarygodne i spójne wyniki na najwyższym poziomie. 

Profilaktyka i konserwacja prewencyjna połączone z globalnym wsparciem 300 wyszkolonych specjalistów zajmujących 
się serwisem, aplikacjami, oprogramowaniem i kalibracjami daje pewność, że aparat będzie działał prawidłowo przez cały 
okres użytkowania.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Rozszerzona gwarancja 
na nowe analizatory  
z umową FossCare

Zabezpiecz swoją inwestycję  
umową serwisową FossCare™

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy FOSS.

Korzyści płynące z umowy serwisowej FossCareTM:
• Rozszerzona gwarancja (dwa lub cztery lata w zależności od wybranego pakietu)

• Regularna konserwacja; aparat jest diagnozowany, czyszczony, regulowany, sprawdza-
ny i rekalibrowany

• Minimalny czas przestoju dzięki wymianie części, zanim się zużyją 

• Spójne, dokładne wyniki, którym można zaufać 

• Konserwacja prewencyjna z terminami wizyt dopasowanymi do potrzeb Państwa firmy

• Pomoc telefoniczna

• Niskie, określone ceny serwisu – brak nieprzewidzianych wydatków

• Rabaty na dodatkowe usługi, części zamienne, szkolenia i  
aktualizacje oprogramowania.
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Dane techniczne

Specyfikacje techniczne

Czas analizy: 45 sekund przy 15 podpróbkach

Automatyczny test systemu: Około 10 minut w temperaturze pokojowej

Typ pomiaru: Transmitancja

Zakres długości fali: 850  1050 nm

Detektor: Liniowa matryca krzemowa

Klasa ochrony IP: 42

Oprogramowanie: Mosaic

Wymagania instalacyjne:

Zasilanie: 100240 V AC *, częstotliwość 5060 Hz, Klasa 1, uziemienie ochronne

Temperatura otoczenia: 5  35˚C

Temperatura przechowywania: od 20˚C do 70˚C

Wilgotność otoczenia: < 93% wilgotności względnej, okresowo do 100%

Waga: 11,4 kg

Wymiary (dł. × gł. × wys.): 230 x 390 x 420 mm

Środowisko: Stacjonarne, przemysł lekki
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FOSS 
Osmańska 14
02823 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 441 55 00
Faks: +48 22 441 55 02

info@foss.pl
www.foss.pl

Dane legalizacyjne
Aparat DairyScan™ ma oznakowanie CE i jest zgodny z następującymi dyrektywami:
• Dyrektywa EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) 2004/108/WE
• Dyrektywa LVD (dyrektywa dotycząca niskiego napięcia) 2006/95/WE
• Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (94/62/WE)
• Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia zużycia substancji niebezpiecznych) 2002/95/WE

Wymagania dotyczące komputera, na którym ma 
być uruchomione oprogramowanie Mosaic
• Windows 
• Internet Explorer 7 lub 8
• Szybkość procesora co najmniej 2 GHz
• Pamięć RAM – 1 GB
• Wolne miejsce na dysku – 4 GB
• Monitor SVGA, 1024 x 768,  kolor min. 16bitowy, zalecana rozdzielczość 1280 x 1024
• Połączenie z Internetem


