
Dedicated Analytical Solutions

Infratec 1241 
Analisador para grãos, farelos e farinhas

O Infratec1241 é um analisador de grãos inteiros que utiliza a tecnologia de infravermelho próximo por transmitân-
cia para testar múltiplos parâmetros (umidade, proteína, óleo, amido, etc...), em uma grande variedade de grãos e 
sementes oleaginosas. Rápido, confiável e fácil de usar, é o sistema oficial usado para pagamento por empresas de 
grãos ao redor do mundo, com um grande número de aprovações para negociação. Com performance reconhecida 
aliada à uma calibração única, baseada em um vasto volume de dados, o instrumento Infratec1241 é considerado 
uma unidade de análise altamente versátil e poderosa. Existem ainda módulos opicionais para análie de farinhas e 
teste de peso que tornam a amostragem mais simples e flexível.

Amostra Parâmetros

Grãos, sementes oleaginosas, feijão, leguminosas – Todos podem ser testados 
– Rápido, fácil e preciso para pagamentos e segregação. A maioria dos grãos e 
oleaginosas podem ser analisados diretamente, sem preparação da amostra.

Umidade, proteína, óleo, teste 
de peso e muito mais.
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Precisão incomparável e simplicidade  
para qualquer tipo de negócio
O princípio por trás do Infratec é de que ele deve ser simples 
para qualquer negócio, de forma a aproveitar a rápida e confi-
ável análise NIT – um meta alcançada com as calibrações ANN 
prontas para o uso, simplicidade de uso e disponibilidade de 
pessoal de apoio local qualificado. A transferência direta entre 
unidades também torna mais simples estabelecer uma rede 
de instrumentos para garantia de qualidade ideal. Em resumo, 
o Infratec significa:

• Análise de grãos inteiros, fácil, rápida e sem necessidade de 
preparação da amostra

• Análise precisa sob uma variedade de condições
• Possibilidade de transferência de calibrações e possibilidade 

de integração por networking 

Estações de recebimento de grãos:
Trigo, trigo durum, cevada, milho, malte, malte verde, 
aveia, centeio, triticale, sorgo, arroz em casca, arroz in-
tegral, arroz branqueado, lentilhas, feijão, grão de bico, 
ervilhas, tremoço, etc.

Moagem de farinhas e farelos:
Farinha de trigo, semolina, farelo de soja, trigo moído, 
farelo de arroz, farelo e farinha de milho

Esmagamento de Oleaginosas:
Soja, canola, milho, semente de girassol

Melhoramento / Empresas de sementes:
Pequenas amostras de sementes, análise do tecido, cor, etc.

Maltagem e Biocombustíveis:
Cevada, malte, malte verde, DDGs...

Outras indústrias: 
Cervejarias, Panificação, Massas, Extra-
ção de Amidos:
Cervejas, uísque, bebidas, ervas, arroz cozido, massas,
etc. 

Rápido e Flexível
Praticamente qualquer pessoa pode fazer medições precisas 
com o Infratec™ 1241. Coloque a amostra no funil, pressio-
ne o botão para analisar e leia o resultado em menos de um 
minuto. É fácil para alternar entre grãos pequenos e grandes, 
por exemplo, de canola para cevada. O Infratec é auto-ajustável 
de acordo com o tipo de grãos selecionado.

Retorno de Investimento Imediato
Basta ligar o equipamento à energia e o instrumento estará 
pronto e funcionando garantindo um rápido retorno sobre o 
investimento. Não é necessário experiência em análises. Atrás 
de cada instrumento existe uma comprovada calibração ANN 
que realiza resultados precisos desde a primeira análise, sem 
interferência da temperatura da amostra. Simples, instalação 
fácil e estabilidade ao longo do tempo minimizam preocupa-
ções operacionais.

Não afetado pela temperatura
A análise de grãos ocorre durante condições muito diferentes, 
de dias quentes de verão durante a colheita para entregas em 
dias frios do inverno. Com a técnica de estabilização patente-
ada do Infratec, você obtem resultados corretos, independen-
temente do clima. Por exemplo, a proteína é previsível com 
variação de 0,1%, e pode ser medida a temperaturas que 
variam de -4 a +40 C.

Calibração única cobre múltiplas  
amostras e parâmetros
O enorme banco de dados de calibração do Infratec consiste 
em mais de 50.000 amostras verificadas e coletadas em mais 
de 20 anos de colheitas. Isto proporciona um nível de precisão 
e estabilidade que permite ao Infratec analisar até mesmo as 
amostras mais incomuns. Os novos modelos do Infratec são 
compatíveis com os bancos de dados de calibração já exis-
tentes. Desta forma, os bancos de dados são continuamente 
ampliados e hoje os maiores contêm mais de 50.000 amostras.
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Expanda a capacidade  
com módulos adicionais
O InfratecTM1241 possui um sistema de módulos que incluem 
um módulo de farinha, um módulo de teste de peso e um 
módulo de transporte de amostras para testar pequenas amos-
tras, amostras molhadas e líquidos.

Oficialmente aprovado
Infratec™ é oficialmente aprovado e estabelecido em todo o 
mundo como um equipamento padrão para determinar pro-
teínas, umidade, óleo e amido em trigo, soja, milho, cevada 
e outros grãos e oleaginosas.
A FOSS é a fornecedora líder da tecnologia de análise NIR / NIT 
com aceitação e aprovações de uma ampla gama de aplicações 
comerciais e autoridades governamentais.

Redes de grãos InfratecTM  
– Consistente qualidade entre todas  
as regiões e continentes
A análise para pagamento deve ter confiança inquestionável 
e uniforme, independentemente do local e das condições de 
funcionamento. E esta é uma exigência que os instrumentos 
em rede Infratec™ satisfazem de forma eficaz, dando medidas 
idênticas, onde quer eles estejam localizados.
Unidades individuais do Infratec podem ser ligadas em rede e 
controladas a partir de um centro de administração de rede, 
assegurando que todas as unidades irão ter o mesmo de-
sempenho onde quer que estejam e independente de quem 
está usando. São reduzidos os custos de calibração, rotinas 
administrativas são simplificadas e duplicação de esforços são 
eliminadas.
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Estabilidade do instrumento comprovada durante 100 dias de opera-
ção, sem nenhum ajuste.

As redes do Infratec foram reconhecidas tanto comercialmente 
quanto por autoridades governamentais, desde a introdução 
da primeira rede em 1991, e hoje mais de 7.000 Infratecs 
estão conectados globalmente.

Instrumento de longa duração  
e estabilidade da calibração
O InfratecTM dá resultados precisos durante muitos anos de uso.
Outros analisadores precisam de re-ajustes frequentes, a fim 
de manter seu nível de precisão. Não é assim com a Infratec 
1241. No coração do analisador existe uma técnica de estabi-
lização patenteada pela FOSS, isto garante que as calibrações 
são transferíveis entre os instrumentos. Também garante que 
o Infratec ofereça precisão inquestionável durante anos de 
uso, com um mínimo absoluto de re-ajuste, independente da 
localização e condição de operação.

% PROTEÍNA

Ligue para a área de serviço
Re-análise  da amostra
Instrumento aprovado
Re-análise da amostra
Ligue para a central de serviço
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1. Coloque a amostra no instrumento. 2. Pressione o botão de análise. 3. Leia o resultado em menos de 1 minuto.

Tecnologia
O poder do Infratec™ 1241 NIT 
Medições de grãos no infravermelho próximo têm mostrado 
desempenho superior ao utilizar a tecnologia por transmitância 
em vez em vez de reflectância de reflectância. Medições utilizar 
a tecnologia por transmitância são feitas em uma faixa menor 
de comprimento de onda, de 570 - 1050nm, enquanto que se 
obtém uma informação primária para medidas em reflectância 
entre 1100 - 2500nm. O maior nível de energia da luz na faixa 
de comprimento de onda menor permite a penetração mais 
profunda no grão, de modo que não apenas a superfície, 
mas também a parte interna do núcleo é medido. Tudo isto 
permite o uso de um volume maior de amostra dando assim 
uma maior representação da amostra analisada.

As vantagens incluem:
• Maior volume de amostra
• Medição de núcleo inteiro, não apenas a superfície
• A modulação do sinal de NIR
• Penetração mais profunda
• Baixa influência do tamanho dos grãos

Procedimento de análise
Analises de diferentes tipos de amostra é fácil - basta selecionar 
o tipo de grão e acionar o botão executar. O instrumento au-
tomaticamente se encarrega de todas as definições necessárias 
para resultados corretos.

Calibrações ANN
A introdução da tecnologia de calibração ANN (Rede Neural 
Artificial) tem revolucionado o teste de grãos, oferecendo 

simplicidade de uso em conjunto com uma precisão inigualável.
Os modelos de calibração Globais ANN da FOSS são hoje uti-
lizados por todos os principais países produtores de grãos. O 
maior modelo ANN da FOSS contém mais de 50.000 conjuntos 
de dados de referência, dando estabilidade, transferibilidade 
e precisãos nas curvas de calibração. Modelos de calibração 
(ANN e PLS) estão disponíveis cobrindo uma vasta gama de 
produtos e parâmetros.
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36°12° 8°-4°

    

  - 5   C           +5  C +24  C        +40  C         +45  C 

1   10.5          10.5             10.6          10.7   10.8               10.7

2   11.5          11.4   11.4          11.3   11.3               11.5

3   12.5          12.4   12.3          12.2   12.3                  12.5

4   13.5          13.4   13.3          13.2   13.4                  13.4

5   15.4          15.4   15.4          15.3   15.5               15.4

INFRATEC™ 1241

o o ooo

REFERÊNCIA

AMOSTRA  
DE TRIGO

PROTEÍNA %

Técnica de Estabilização
Independentemente das condições, você pode ligar o Infratec 
1241, e após um breve autoteste você estará produzindo re-
sultados precisos. A precisão não é afetada por mudanças de 
temperatura das amostras e ambiente. Graças a uma técnica 
de estabilização, que foi patenteada pela FOSS, você obtém 
resultados corretos em todas as condições.

Módulos opcionais
•  Módulo Peso para medida do peso volume
•  Módulo de transporte de amostras para líquidos, amostras 

úmidas e pequenos volumes de amostras
•  Módulo de farinha para medição em farinhas, semolina, 

farelo de soja e outras amostras de pós grosseiros.

O Módulo de teste de peso permite a determinação rápida 
de peso volume do grão. Teste de peso é uma especificação 
amplamente reconhecido na classificação de grãos, porque ela 
está relacionada com o grau de qualidade, e é frequentemente 
usado como um índice de potencial de moagem. O teor de 
umidade, as condições climáticas, o tamanho da semente, 
densidade e fatores de empacotamento afetam o teste de 
peso. O peso volume também pode ser utilizado como uma 
ferramenta de gestão de silo para optimizar o espaço de ar-
mazenamento no silo.

O Módulo de farinha permite o moinho de farinha obter in-
formações importantes sobre o processo de mistura e moagem 
de trigo com uma análise simples e rápida da farinha. Basta 
preencher a célula com farinha e colocá-la no equipamento 
em menos de um minuto você terá os resultados de umidade, 
proteína, glúten úmido, absorção de água e cinzas. Esta infor-
mação fornecerá ajuda para tomar uma ação mais rápida, se 
necessário. Na Indústria de esmagamento de oleaginosas, o 
módulo de farinha vai ajudar a garantir um maior ganho no 
processo de extração, através da análise de farelo de soja final.

Com o Módulo de transporte de amostra  você pode medir 
produtos como malte verde com alta umidade, tecido vegetal e 
farelo de girassol a partir de uma amostra em alguns casos, tão 
pequena como uma espiga de grão - sem destruir a amostra.

Transferabilidade de instrumento  
para instrumento
O Infratec 1241 proporciona verdadeira transparência entre os 
instrumentos. Todos os instrumentos são fornecidos com uma 
precisão dentro de ± 0,1% de proteína a partir do instrumento 
master. Nos anos de utilização, mais de 90% dos instrumen-
tos permanecem dentro desses limites, sem a necessidade de 
ajuste anual. Isto assegura correta classificação do grão todas 
as vezes e mantém os custos de suporte, no mínimo
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Independente ou em rede
O Analisador de Grãos Infratec 1241 pode ser usado como 
um instrumento independente ou em um sistema em rede, 
através do software Mosaic. A transferência de dados entre o 
aparelho e um sistema LIMS ou o controle remoto do aparelho 
é facilitada pelos pacotes de software Datalogger e Datalink.

Uma rede Infratec consiste de um grupo de instrumentos 
padronizados, controlados a partir de um centro de adminis-
tração de rede assegurando que todas as unidades darão o 
mesmo desempenho independente do operador ou localiza-
ção.O instrumento principal também é usado para monitorar 
a precisão das calibrações. A rede inteira pode rapidamente ser 
atualizada ou novas calibrações podem ser enviadas a partir 
da central de administração.

Software Mosaic para acesso remoto
Mosaic é a última palavra em suporte remoto inteligente. O 
conceito do Mosaic é baseado na configuração centralizada, 
suporte e vigilância. Tudo que você precisa fazer é analisar suas 
amostras e deixar o resto para FOSS ou a sua própria equipe 
central de especialistas.

Completamente independente, as redes Mosaic também po-
dem ser configuradas e gerenciadas pelos clientes que queiram 
tirar proveito do software Mosaic sem os serviços acrescentados 
pela FOSS. Ele elimina a complexidade ao nível do instrumento 
e permite que um especialista possa monitorar e gerenciar ins-
trumentos remotos. Alertas automáticos de vigilância e novas 
opções de relatórios garantem que cada parte do processo de 
análise seja monitorado, gerenciado e otimizado em um nível 
de detalhe e precisão que não era possível anteriormente.

Networked: Mais de 7.000 instrumentos Infratec estão ligados em redes 
globais
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Deje que FOSS se ocupe de usted para obtener el máximo retorno de su inversión en análisis. Consiga una garantía de 
cuatro años con el nuevo Contrato de mantenimiento preventivo FossCare Premium o de dos años con cualquier otro 
contrato FossCare. Además de la tranquilidad que supone contar con ese período de garantía, el mantenimiento preven-
tivo continuo merece la pena porque mantiene sus instrumentos de análisis en perfecto estado día a día, año tras año.  

Por qué optar por el mantenimiento preventivo
Como sucede con cualquier solución analítica, es esencial que su instrumento FOSS tenga un mantenimiento regular 
para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Para librarse de los costosos tiempos de inactividad debe 
seguir las indicaciones del fabricante y sustituir las piezas antes de que se desgasten. A su vez, esto también contribuye a 
garantizar resultados sistemáticos y fiables del más alto nivel. 

El mantenimiento predictivo y preventivo combinado con la asistencia en todo el mundo de 300 especialistas en calibración, 
software, aplicaciones y servicios mantienen sus instrumentos en perfecto estado todo el año.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

NUEVO: Garantía am-
pliada de los instrumen-
tos para todos los nue-
vos clientes de FossCare

Proteja su inversión con un contrato  
de asistencia FossCare™

Póngase en contacto con su oficina local de Foss si necesita información. Teléfono: +34 93 494 99 40

Ventajas de un contrato de asistencia FossCare:
• Garantía ampliada (dos o cuatro años, dependiendo del contrato elegido)
• Mantenimiento regular; el instrumento se diagnostica, limpia, ajusta, prueba, optimiza y recalibra
• Tiempo de inactividad mínimo gracias a la sustitución de componentes antes de que se desgasten 
• Resultados fiables, precisos y sistemáticos, en los que siempre podrá confiar 
• Visitas de mantenimiento preventivo cuando más le convenga (a su empresa)
• Asistencia telefónica fuera de horario y fines de semana (consulte en su oficina FOSS)
• Un presupuesto de servicio fijo y ajustado evita gastos imprevistos
• Descuentos en servicios adicionales, recambios, formación, reactivos, consumibles y actuali-

zaciones de software
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Método patenteado - US PATENTS; US 4,944,589 AND EUROPEAN PATENTS; EP 0 320 477 B1, 8704886-4.

.

Manuseio de Amostra e Apresentação de Resultados

Tempo de análise: 50 segundos para 10 sub-amostras 

Caminho Óptico: Célula variável com controle automático de 6-33mm

Relatório de Resultados: Apresentado na tela como padrão. Podendo ser enviado para PC/LIMS 
e impressora

Função Outlier: Alarme e opção de apresentação no resultado

Software: Menu de opção direcionável

Programas de Regressão: ANN (Rede Neural Artificial); PLS (Mínimos quadrados parciais)

No de sub-amostras: 1 - 20

Dados de Operação

Software: Menu de opção direcionável

Programas de Regressão: ANN (Rede Neural Artificial); PLS (Mínimos quadrados parciais) 

No de sub-amostras: 1 - 20

Característica Especificação

Dimensões (L x P x A) 500 × 570 × 400 mm

Peso 30 kg

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

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

Espectrômetro Monocromador de varredura

Faixa de comprimento de onda 570 - 1100 nm

Detector Silício

Banda de passagem óptica 7 nm

No de pontos/scan: 265

Modo: Transmitância

Fonte de luz: Lâmpada de Tungstênio

Detector: Silício

Meio de armazenagem: Disco Flash, USB memory

Tela: 640 × 480 TFT LCD

Especificações



Módulos Opcionais
• Módulo de Farinha
• Módulo de Teste de Peso
• Módulo de Transporte de Amostra

Software de Suporte
• Infratec™ File Tool, 1241
• WinISI™ 4, Software de Desenvolvimento de Calibração
• Infratec Scan Predictor
• Infratec DataLogger (incluído com o Instrumento)
• FOSS DataLink
• MOSAIC Software de rede por internet

Para suporte e administração dos sistemas Infratec operados 
em rede, contatar FOSS Analytical para maiores informações.

Interface
Impressora:  porta paralela de 25pinos
Modem:  porta serial de 9 pinos
Conexão PC externo: porta serial de 9 pinos 
LAN:  RJ45
Teclado/Leitor de  
código de barras:  PS/2
Portas USB:  2 pçs
I/O Remota:  DSUB Alta densidade 15 pinos
Diagnósticos:  Auto teste para comunicação interna,  
  monocromador e detector 
  (offset, ganho e ruído)
Proteção do sistema:  Protegido contra pó e umidade
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FOSS
Rua Dr. Costa Júnior 356
Agua Branca
São Paulo - SP
05002-000

Tel.: 11 3862 7757
Fax: 11 3862 7757

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


