
O MeatScanTM oferece precisão líder para análise de gordura e é ideal 
para fábricas de carne que desejam garantir produtos de qualidade 
consistentes. 

Desempenho de liderança
O MeatScan vem pré-calibrado com uma poderosa calibração ANN que 
garante alta precisão para todos os tipos de produtos cárneos. Devido 
ao método de NIR por transmitância, onde a luz é transmitida através da 
amostra, o MeatScan oferece alta precisão, mesmo para amostras de 
carne homogênea. 

Facilidade de uso e baixo custo
Evite trabalhos de calibração dispendiosos e consumíveis com esta so-
lução plug and play que garante baixo custo de propriedade. Leve (12 
kg) facilita a movimentação e uso em toda a fábrica.

Controle total com vigilância de instrumentos
Com o FossManager™ você pode configurar, gerenciar e monitorar sua 
rede de instrumentos a partir de um local central.Com instrumentos pa-
dronizados, você sabe que todos os MeatScans sempre medem exa-
tamente igual.

Tipo de amostra
Qualquer tipo de amostra de carne moída ou 
homogeneizada

Parâmetros
Gordura e umidade

Tecnologia
Tecnologia NIR por transmitância

A calibração do MeatScan tem como base a 
calibração do FoodScan, aprovada pela AOAC

MeatScanTM 
O melhor analisador portátil de baixo custo para controle 
de processo



Especificações

Especificações técnicas

Tempo de análise 45 segundos para 15 sub-amostras

Autoteste Aproximadamente 10 minutos em temperatura ambiente

Peso da amostra 200 g

Modo de medição Transmitância

Faixa de comprimento de onda 850 - 1050 nm

Detector Matriz linear de silício

Classe IP 42

Conexão de rede  FossManager™

Requisitos de instalação

Fonte de alimentação 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
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