MilkoScanTM Mars
O primeiro MilkoScan para todos

O MilkoScan Mars para análises de leite ajuda você a evitar métodos analíticos tradicionais, lentos e trabalhosos, e
melhora a sua capacidade de detectar adulteração deliberada ou acidental ainda no fornecimento de leite.
Ele permite que você controle e padronize o leite ou produtos cremosos para um uso otimizado de matéria-prima
e produtos de qualidade consistente.

Amostra

Parâmetros

Leite, cremes

Gordura, Proteína, Lactose, Sólidos Totais, Sólidos Não
Gordurosos, Ponto de Congelamento (leite apenas)

Dedicated Analytical Solutions

Com o MilkoScan Mars você
pode:
• Certificar-se de que você paga
o preço certo de todas as entregas
• Evitar que adulterantes entrem
no seu processo de produção
• Analisar as entregas antes
delas deixarem a planta

O MilkoScan™ Mars é econômico e de fácil operação
Os analisadores MilkoScan™ da FOSS, utilizando a
comprovada tecnologia FTIR, estão oferecendo aos laticínios
maior lucratividade e qualidade em suas produções. Agora é
a sua vez de compartilhar os benefícios das análises rápidas
com a tecnologia FTIR.

• Sem produtos químicos ou materiais descartáveis – basta
colocar a amostra e pressionar o botão iniciar.

Opções de triagem contra adulteração
Analise o leite para detectar anormalidades ao mesmo tempo
em que outros testes para controle de qualidade são realizados.
Sem necessidade de mais instrumentos ou de tempo extra.
Com esse simples procedimento, o MilkoScan Mars fornece
uma solução de triagem que ajuda a detectar adulterantes
e permite análises mais aprofundadas de amostras suspeitas
com o equipamento de laboratório apropriado.

O MilkoScan Mars é fornecido pré-calibrado. Basta ligá-lo e
você estará pronto para iniciar as análises imediatamente.
• O alto desempenho e a confiabilidade das calibrações
prontas para uso garantem o melhor uso das suas
matérias-primas e produtos lácteos de alta qualidade
• Sistema de fluxo robusto para baixa manutenção
• Tecnologia FTIR comprovada para análise de leite - mais de
5000 clientes, entre eles os principais laticínios do mundo.

• A tecnologia FTIR oferece uma habilidade única de realizar
a triagem do leite para detecção de adulterantes
• Opções de triagem prontas para uso são apoiadas pela
rede de suporte global da FOSS
• Realize a triagem para detectar adulterantes conhecidos
ou simplesmente para detectar qualquer substância que
não pareça normal.

A maneira mais simples para analisar o
leite - até seis parâmetros dentro de um
minuto
Simples de usar por qualquer funcionário dentro do laticínio,
o MilkoScan Mars oferece até seis parâmetros em um minuto
sem o uso de produtos químicos. Os resultados são exibidos
na tela touch screen.

Como funciona?

O instrumento realiza a zeragem automaticamente a cada
hora. Ele pode ser controlado por senha para que os usuários
não possam alterar qualquer configuração.
• Controle de qualidade instantâneo - seis parâmetros e
triagem contra adulteração entregues em um minuto
• Substituição dos métodos analíticos demorados e
complicados dependentes de técnicos laboratoriais
qualificados

1. Coloque a amostra sob a pipeta
2. Pressione Iniciar
3. Receba os resultados na tela
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Tecnologia
O Milkoscan Mars é baseado na mesma tecnologia empregada
nos famosos analisadores de leite da FOSS, utilizados para
testes oficiais de leite ao redor do mundo.
A precisão comprovada baseia-se em décadas de desenvolvimento de renome da tecnologia FTIR (Infravermelho por
Transformada de Fourier) da FOSS, amplamente reconhecida
como o método mais poderoso e confiável para o teste de
rotina do leite.
As análises estão em conformidade com as normas da IDF e são
rastreáveis com resultados armazenados automaticamente.

Os segredos revelados pelas análises FTIR
A tecnologia FTIR atrás do MilkoScan Mars é particularmente
útil para amostras líquidas, tornando-se o método de
infravermelho ideal para as análises de leite. As aplicações
incluem testes de leite cru, padronização de leite e creme
para produtos finais consistentes com base em parâmetros
como gordura e proteína e triagem de adulteração para
ajudar na proteção da qualidade.

Os testes estão em conformidade com as normas
internacionais de laticínios.

Detecção imediata de amostras anormais de leite
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O leite cru bom possui um espectro particular - uma impressão digital única. O uso das análises FTIR torna possível a
programação de um analisador que reconheça esse espectro (marca digital) que representa o leite cru puro. Um aviso é
então dado quando amostras não atingem os critérios do leite puro. Se a amostra se mostra de alguma forma diferente do
leite puro, será detectada imediatamente, representada pela linha vermelha para uma amostra anormal contra o normal,
apresentada em verde.
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Garantia estendida de
novos instrumentos c
om um plano FossCare

Proteja o seu investimento
com um acordo de Suporte FossCareTM
Permita que a FOSS cuide dos seus isntrumentos para um máximo retorno do seu investimento analítico. Obter uma
garantia de quatro anos, como parte do novo acordo de Manutenção Preventiva FossCare Premium ou dois anos, como
parte de qualquer outro acordo FossCare. Alé m da paz de espírito proporcionada pelo período de garantia, a manutenção
preventiva contínua compensa, mantendo seus instrumentos analíticos funcionando perfeitamente todos os dias, ano
após ano.

Por que a manutenção preventiva?
Como acontece com qualquer solução analítica, é essencial que o seu instrumento FOSS recebe manutenção regular para
garantir o melhor desempenho e vida útil prolongada. Evitando o tempo de inatividade caro é uma questão de seguir
padrões de fábrica e preventivamente substituição de peças antes que se desgastam. Por sua vez, isso ajuda a garantir
resultados confiáveis e consistentes ao mais alto nível.
A manutenção preventiva e preditiva combinado com suporte global de 300 serviços dedicado, aplicações, software e
calibração especialistas mantém o seu instrumento funcionando perfeitamente durante todo o ano.

Benefícios de um Contrato de Suporte FossCareTM :
• Garantia Estendida (dois ou quatro anos, dependendo do plano escolhido)
• Manutenção regular; o instrumento é diagnosticado, limpo, ajustado, testado e
recalibrado
• Tempo mínimo de inatividade na substituição de peças antes delas serem desgastadas
• Resultados consistentes, precisos e confiáveis que você pode sempre se apoiar
• Visitas de manutenção preventiva quando for mais conveniente à você e ao seu
negócio
• Suporte 24 horas por dia - central de suporte global pronta para te atender
• Orçamento baixo e fixo previne gastos inesperados
• Descontos em serviços adicionais, peças, treinamento e atualização de softwares.

Entre em contato com a FOSS Brasil para mais informações.
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Especificações
Característica

Especificação

MilkoScan™ Mars
Dimensões (W x D x H)

345x280x285mm

Peso

10.5 kg

Fonte de energia

(100 até 240V) V - 50/60 Hz

Consumo de energia

12V, 5A, - 60 W

Temperatura Ambiente

5 - 35 °C

Umidade Ambiente

< 80 RH

Áreas de Trabalho

Para melhor desempenho do instrumento coloque-o em uma superfície
estável longe de excessivas e contínuas vibrações

Nível de Ruído

< 70db (A)

Range de medição

0-48 % Gordura
0-6 % Proteína
0-50 % Sólidos Totais

Precisão

≤1.2 % CV* sobre os principais componentes do leite de vaca cru
(Gordura, Proteína , Lactose, Sólidos Totais, Sólidos Não Gordurosos)

Repetibilidade

≤ 0.5% CV* sobre os principais componentes do leite de vaca cru
(Gordura, Proteína, Lactose, Sólidos Totais, Sólidos Não Gordurosos)

Tempo de análise

1 min. para leite

Volume de amostra

6 ml.

Temperatura da amostra

5 - 40 °C (a amostra deve estar homogênea)

Limpeza

Automática e programável

Rotina de Calibração

Ajustes de Slope / Intercept

Conexões de rede

Mosaic

0-12 % SNF
0-6 % Lactose

*Coeficiente de variação

Calibrações inclusas
Leite

Gordura, Proteína, Lactose, Sólidos Totais, Sólidos Não Gordurosos, Ponto
de Congelamento

Creme
Módulos não selecionados para triagem de
adulterantes
Módulos selecionados
para adulteração

Gordura, Proteína, Lactose, Sólidos Totais, Sólidos Não Gordurosos
Módulos prontos para uso para detecção de leite de vaca adulterado
Modelos de triagem prontos para uso para ureia, sacarose, formaldeído,
bicarbonato de sódio, nitrato de potássio

O MilkoScan™ Mars está rotulado pelo CE e em conformidade com as seguintes diretivas:
• ElectroMagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC
• Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC
• Packaging and packaging waste Directive 94/62/EC
• WEEE Directive 2002/96/EC
• REACH Directive 1907/2006/EC
O MilkoScan™ Mars está em conformidade com a AOAC (Association of Analytical Chemists) e IDF (International Dairy Federation).
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MilkoScan™ Mars
Econômico e fácil de operar
• Tecnologia FTIR comprovada para análise de leite - mais de 5.000 clientes, entre eles os principais laticínios do mundo.
• O alto desempenho e a confiabilidade das calibrações prontas para uso garantem o melhor uso das suas matériasprimas e produtos lácteos de alta qualidade
• Sistema de fluxo robusto para baixa manutenção
A maneira mais simples para analisar o leite - até seis parâmetros dentro de um minuto
• Controle de qualidade instantâneo - seis parâmetros e triagem contra adulteração entregues em um minuto.
• Interface amigável elimina a necessidade de técnicos de laboratório qualificados
• Sem produtos químicos ou materiais descartáveis – basta colocar amostra e apertar start
Opções de triagem contra adulteração
• A tecnologia FTIR oferece uma habilidade única de realizar a triagem do leite para detecção de adulterantes
• Detecção de adição de água

FOSS Brasil
Rua Dr. Costa Jr. 356
Agua Branca 05002-000
São Paulo - SP
Tel.: 11 3862 7757
Fax: 11 3862 7757
brasil@foss.dk
www.foss-analytical.com.br
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• Inicie a sua triagem a partir do primeiro dia de trabalho com módulos prontos para uso

