
O FoodScan™ tem sido a referência global há mais de 10 anos. Ela for-
neceu às plantas de processamento de carne do mundo todo os conheci-
mentos necessários para melhorar a qualidade e a consistência dos produ-
tos finais, otimizar os processos de produção e manter a vantagem sobre 
a concorrência.

Todos os parâmetros de rótulo que você precisa em uma só análise
Novos parâmetros, tais como gordura saturada, carboidratos, energia e 
sódio garantem a conformidade com as novas regulamentações, enquan-
to a introdução de um módulo para cor traz uma nova dimensão à análise 
de carnes.

Menor custo de análise e maior eficiência do laboratório
Minimize o tempo de espera, reduza a preparação da amostra e evite 
custos com laboratórios externos. Com o FoodScan 2, o tempo para ob-
tenção de resultados é de apenas 25 segundos, enquanto a colocação de 
amostras não homogêneas diretamente no analisador também reduz a 
preparação da amostra. 

Mantenha o melhor desempenho com serviços digitais
O monitoramento do desempenho do analisador através do FossAssure 
assegura uma precisão e desempenho ideais, enquanto o software de 
rede permite fazer automaticamente cópias de segurança dos dados, 
proporcionando rastreabilidade e uma fácil integração dos resultados ao 
LIMS. A padronização do instrumento assegura a medição igual de todos 
os instrumentos.  

Tipo de amostra
Carne, carne moída, carne processada,  
produtos acabados

Parâmetros e funcionalidades
Calibrações ANN globais:
Gordura, umidade, proteína, colágeno,  
sal e cinzas

Outras calibrações disponíveis:
Gordura saturada, carboidratos, energia, 
sódio, atividade de água

Outras funcionalidades:
Análise de cor (Norma L*a*b da CIE para cor)
Padronização de lotes

Tecnologia
Tecnologia NIR por transmitância
Refletância para medição de cor

FoodScanTM 2 Meat
Agora ficou mais fácil do que nunca assegurar a qualidade  
e aumentar a eficiência na análise de carnes
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Item Especificação

Fornecimento de energia 100-240 VCA, 50-60 Hz.

Consumo de energia Máx 110 VA

Temperatura ambiente
5-35 ºC (41–95 ºF) para o FoodScan 2 Pro e FoodScan 2 Lab TS  
(com computador integrado)
5-40 ºC (41–104 ºF) para o FoodScan 2 Lab (sem computador integrado)

Altitude Até 2000 m

Umidade relativa <93 % UR

Requisitos mínimos do computa-
dor (PC externo para o FoodScan 
2 Lab)

Dual core 2.8 GHz
4 GB de memória RAM
2 interfaces de Ethernet de 100 Mbit (1 caso o computador não precise ser conectado ao 
FossConnectTM)
Monitor com resolução de 1024 x 768
Recomenda-se 20 GB de espaço livre em disco

Sistema operacional requerido  
(computador externo para o 
FoodScan 2 Lab)

Windows 7 SP1 (64 bit) Enterprise, Professional, Home Premium
Windows 10 (64 bit) Pro, Enterprise

Software ISIScan Nova

Interfaces
1 USB e 1 Ethernet para o FoodScan 2 Pro
2 USB e 1 Ethernet para o FoodScan 2 Lab TS
1 USB para o FoodScan 2 Lab

Serviços de rede FossConnect TM

Tecnologia
NIR por Transmitância, comprimento de onda de 850-1100 nm
NIR por Reflectância, comprimento de onda de 400 – 700 nm
Baseado em monocromador

Monitor Tela sensível ao toque TFT de 10.4’’ para o FoodScan 2 Pro e FoodScan 2 Lab TS

Suporte à leitora de código de 
barras

HID-POS

Classe de proteção
IP 65 FoodScan 2 Pro
IP 43 FoodScan 2 Lab TS, FoodScan 2 Lab

Tempo de análise
Aprox. 25 seg. com 18 amostras independentes (copo grande)
Aprox. 20 seg. com 7 amostras independentes (copo médio)
Aprox. 15 seg. com 3 subamostras independentes (copo pequeno)

Célula de verificação Incluso

Peso
31 kg para o FoodScan 2 Pro
30 kg para o FoodScan 2 Lab TS
29,5 kg para o FoodScan 2 Lab

Dimensões (L x P x A) 52 x 49 x 35 cm (20,8 x 19,6 x 14 polegadas)

Espaço em bancada recomenda-
do (L x P)

60 x 70 cm (24 x 28 polegadas) caso funcione com PC integrado para o FoodScan 2 Pro  
e FoodScan 2 Lab
100 x 70 cm (40 x 28 polegadas) caso funcione com PC externo para o FoodScan 2 Lab


