
Dedicated Analytical Solutions

Fácil, preciso e acessível 
O Infratec™ Sofia é um analisador de baixo custo que traz a importância dos testes de grãos para a área do recebi-
mento de grãos. Portátil, fácil de usar e padronizado com o renomado analisador Infratec™ 1241, o Infratec Sofia 
fornece a informação que você precisa para obter o possível retorno de seu grão.

Amostra Parâmetros

Grãos inteiros, trigo e cevada Proteína e umidade

Infratec™ Sofia para recebimento de grãos
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Precisão acessível
O conhecimento da qualidade do grão está se tornando 
inestimável para a tomada de decisão na segregação e co-
mercialização do grão. O Infratec Sofia fornece este poder, na 
forma de um analisador de baixo custo, oferecendo medições 
confiáveis alinhadas ao analisador de grãos Infratec 1241. 
O Infratec é um sistema oficial utilizado para pagamento 
por produtores de grãos a granel ao redor do mundo e tem 
aprovação para fins comerciais.

As medições do Infratec Sofia baseiam-se nos mesmos dados 
abrangentes utilizados para calibrar os instrumentos Infratec 
1241, adquiridos durante o desenvolvimento do produto ao 
longo de 25 anos, em colaboração com a indústria de grãos. 
Conforme novas calibrações são disponibilizadas, estas são 
simplesmente baixadas pela internet e transferidas à unidade 
Infratec Sofia, garantindo que suas análises estejam sempre 
precisas e confiáveis.

Parcela de valor da análise de rotina 
Outra entrega chega – mas o que ela realmente vale e como 
devemos armazená-la? 

Com inteligência, através da análise de grãos no local do 
recebimento você pode pagar o preço justo pelas entregas 
e fazer uma classificação crítica dos grãos de acordo com 
requisitos específicos do mercado, podendo economizar mais 
de R$100 mil em uma única safra.

Os resultados são armazenados no cartão de memória re-
movível, de modo que as informações sobre a qualidade 
dos grãos recolhidos das diferentes plantações possam ser 
utilizados para ajudar os agricultores individuais com suas 
estratégias agrícolas.

Análises portáteis para um recebimento 
mais inteligente
Portátil e robusto, O Infratec Sofia vai para onde você precisa, 
tornando-o a solução ideal para infra-estruturas simples de 
recebimento. 

Qualquer pessoa pode realizar uma análise válida. Despeje 
a amostra, selecione o tipo de grão e pressione "start". O 
resultado é claramente exibido e pode ser impresso. Resultados 
anteriores também podem ser revistos.

O instrumento utiliza menos de meio litro de grão e nenhuma 
moagem ou preparo de amostra é necessário.

FOSS - A sua parceira nas precisas e 
confiáveis análises de grãos

Nossa experiência em análise automatizada para quali-
dade de grãos é extensa e comprovada. 

O analisador de grãos Infratec foi introduzido em 1987 
e revolucionou a análise de grãos fornecendo precisão e 
repetibilidade para teste de grãos inteiros.

O instrumento rapidamente se tornou o padrão global 
para testar qualidade de grãos. Agora, o Infratec Sofia 
traz esses mesmos benefícios para o recebimento de grãos 
de todos os tamanhos.    

A família de instrumentos Infratec baseia-se na espectros-
copia de infravermelho próximo (NIR), um campo em que 
a FOSS tem vasta esperiência e conhecimento.    

Obter a segurança de saber que seus resultados são ge-
rados a partir de um membro da família de analisadores 
de grãos inteiros que é oficialmente aprovado e aceito 
em todo mundo.

Fácil de usar

1. Despeje a amostra 2. Selecione o tipod e grão

3. Pressione "start" 4. Resultado exibido em minutos 
podendo ser impresso
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O Infratec Sofia é um analisador de grãos preciso, robusto 
e simples de usar. Baseia-se na espectroscopia de infraver-
melho próximo (NIR), um campo em que a FOSS têm vasta 
experiência e conhecimento. Aplicando esse "know-how", 
o Infratec Sofia foi especialmente projetado para mobilidade 
e operação em condições adversas. As medições são simples 
de executar e os resultados são obtidos em menos de três 
minutos. O analisador portátil funciona com uma fonte de 
alimentação 240VAC ou 12VDC. Nenhuma moagem ou pre-
paro de amostra é necessário. 

Os resultados são exibidos através de um computador em-
butido no instrumento. Uma impressora externa pode ser 
conectada.

Preciso e atualizado através de um  
Software de gerenciamento 
O Infratec Sofia está totalmente alinhado e calibrado com o 
analisador Infratec 1241, o sistema oficial utilizado para pa-
gamento a granel de grãos em todo o mundo. O instrumento 
pode ser monitorado remotamente e atualizado através do 
Software Mosaic Updater, que pode ser instalado em um 
computador padrão. O Mosaic Updater verifica e notifica 
automaticamente quando atualizações do instrumento estão 
disponíveis para download. Nenhuma safra é exatamente a 
mesma, mas ajustes e melhoria nas calibrações garantirão 
que as medições permaneçam precisas e confiáveis. Com o 
sistema único de Infratec Sofia de atualização pela Web, o 
seu instrumento estará sempre atualizado.

Novas calibrações? Sem problemas
Inicialmente programado para análise de proteína e umidade 
em trigo e cevada, o Infratec Sofia é facilmente atualizado 
conforme novas calibrações de produtos de base se tornam 
disponíveis. Eles são simplesmente baixados através da internet 
e transferidos para a unidade analisadora com o clique de um 
botão. Não é preciso comprar um novo instrumento. Por ser 
preciso e confiável ano após ano, seu Infratec Sofia também 
é "à prova do futuro".

Tecnologia

Infratec Sofia:
• Alinhado com o aprovado analisador de grãos Infratec™ 

1241 Grain Analyser

• Compacto, portátil e pronto para uso onde quer que 
esteja

• Resultados rápidos facilmente fornecidos em menos de 
três minutos

• Não requer trituração nem preparo de amostras

• Resultados armazenados em um cartão de memória 
removível 

• Sistema de atualização único pela Web garante que seu 
Infratec Sofia esteja sempre atualizado 

• Calibrações globais prontas para proteína e umidade em 
trigo e cevada 

• Download de novas calibrações para diferentes produtos 
de base através da internet 
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Especificações

Característica Especificação

Dimensões (L x P x A) 255 x 390 x 295 mm

Peso 9 kg

Classe de proteção IP 65

Modo de análise Transmitância

Faixa de comprimento de onda 850 - 1050 nm

Detector Rede linear de sílico

Largura de banda óptica 7 nm

Número de pontos de dados/scan 100

Faixa de absorbância 1-4 AU

Tempo de análise Aproximadamente 3 minutos para 10 sub-amostras

Requisitos de instalação

Infratec™ Sofia

Voltagem 100-240 V AC *, frequência 50-60 Hz, Classe 1, aterramento

Temperatura ambiente 0 - 45°C

Temperatura de armazenagem -20 até 70°C

Umidade ambiente < 93% RH, ciclo até 100% RH

Movimentação Estacionário quando em uso, em veículos

EMC Indústria e maquinário agrícola

* Flutuação de voltagem não pode exceder +/- 10% da tensão nominal.
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O Infratec™ Sofia é aprovado CE e atende 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

Contate a FOSS para mais informações

Dados Legais

Requisitos de PC

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


