
MilkoScanTM Mars
Pierwszy MilkoScan dla każdego laboratorium

MilkoScan Mars to nowy analizator mleka, który pozwala uniknąć stosowania czasochłonnych i pracochłonnych 
tradycyjnych metod analitycznych i zwiększa możliwości wykrycia przypadkowego lub celowego zafałszowania 
mleka.   

Umożliwia także kontrolowanie i normalizowanie mleka i śmietanki w celu optymalnego wykorzystania surowców  
i uzyskania spójnej jakości produktów.

Próbka Parametry

Mleko, śmietanka Tłuszcz, białko, laktoza,  sucha masa, sucha masa bez-
tłuszczowa, temperatura zamarzania (tylko mleko)
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MilkoScan™ Mars jest prostym w obsłudze  
i ekonomicznym analizatorem. 

Przy użyciu MilkoScan Mars możesz:
• Ustalić odpowiednią zapłatę za mleko

• Uniemożliwić przedostanie się zafałszo-
wanego mleka do procesu produkcyjnego

• Sprawdzić mleko i śmietankę przygoto-
wane do opuszczenia zakładu

Analizatory MilkoScan firmy FOSS działają w oparciu  
o technologię FTIR, podnoszą jakość produktów i zwiększają 
dochody płynące z produkcji mleka.  Teraz i Ty możesz czerpać 
korzyści z szybkiej analizy FTIR.  

Każdy analizator MilkoScan Mars wyposażony jest w kalibracje 
fabryczne. Po podłączeniu do źródła zasilania, urządzenie 
gotowe jest do pracy i można natychmiast rozpocząć analizę.

• Wysoka wydajność i niezawodność wbudowanych 
kalibracji zapewnia optymalne wykorzystanie surowca i 
spójność końcowych produktów mlecznych

• Solidny i wytrzymały układ przepływowy gwarantuje niskie 
koszty utrzymania 

• Sprawdzona technologia analizy mleka - ponad 5000  
użytkowników z branży mleczarskiej na świecie 

Prosta i szybka analiza mleka - do sześciu 
parametrów w przeciągu minuty
Prosty w obsłudze MilkoScan Mars, pozwala na pomiar 
do sześciu kluczowych parametrów w przeciągu minuty 
bez potrzeby stosowania środków chemicznych. Wyniki 
wyświetlane są na ekranie dotykowym. 

Automatyczne zerowanie wykonywane jest co godzinę. 
Analizator można zabezpieczyć hasłem, w taki sposób, aby 
użytkownicy nie mogli przypadkowo zmieniać jego ustawień.  

• Natychmiastowa kontrola jakości -  sześć kluczowych 
parametrów oraz badania przesiewowe na zafałszowania 
- wyniki dostarczane w przeciągu minuty.

• Zastąpienie skomplikowanych i czasochłonnych analiz 
wykonywanych przez wykwalifikowanych pracowników 
laboratorium

• Żadnych środków chemicznych - po prostu umieść próbkę 
pod pipetą i wciśnij przycisk 

Opcje wykrywania zafałszowań
Można przeprowadzić analizę jakościową i badania 
przesiewowe w celu wykrycia zafałszowań w tym samym 
czasie. Czynności te nie wymagają  żadnych dodatkowych 
narzędzi ani czasu. Dzięki tej prostej procedurze, MilkoScan 
Mars dostarcza rozwiązania przesiewowe wykrywające 
zafałszowania i pozwala na szybkie i ukierunkowane 
testy potencjalnie nieprawidłowych próbek za pomocą 
odpowiednich urządzeń laboratoryjnych.  

• Technologia FTIR dostarcza wyjątkowych możliwości 
wykonywania badań przesiewowych mleka celem 
wykrycia zafałszowań. 

• Wbudowane funkcje pozwalają na przeprowadzanie 
badań przesiewowych obsługiwane przez globalne sieci 
wsparcia FOSS

• Badania przesiewowe można przeprowadzić na 
obecność znanych substancji fałszujących lub innych 
nieprawidłowości

Jak to działa?

1.  Umieść próbkę pod pipetą
2.  Wciśnij przycisk START
3.  Odczytaj wyniki wyświetlone na ekranie
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Milkoscan Mars wykorzystuje tą samą technologię, co 
najwyższej jakości analizatory mleka FOSS używane także  
w urzędowych laboratoriach na całym świecie. 

Sprawdzona dokładność oparta jest na wieloletnim rozwoju 
renomowanej technologii FOSS Fourier Transform Infrared 
(FTIR), powszechnie uznawanej za najbardziej wydajną  
i wiarygodną metodę stosowaną do rutynowych analiz 
mleka.  

Pomiary są zgodne ze standardami IDF i powtarzalne,  
a wyniki są automatycznie zapisywane i  przechowywane.  

Informacje osiągalne dzięki analizie FTIR
Technologia FTIR zastosowana w analizatorze MilkoScan 
Mars jest szczególnie skuteczna w przypadku próbek ciekłych, 
co czyni ją idealną metodą zastosowania podczerwieni 
do analizy mleka. Zastosowania obejmują badania mleka 
surowego, standaryzacji mleka i śmietanki w celu uzyskania 
spójnych produktów końcowych w oparciu o parametry 
takie jak tłuszcz i białko oraz wykrywanie zafałszowań w celu 
utrzymania wysokiego poziomu jakości. 

Naturalne mleko surowe posiada szczególny rodzaj widma - unikatowy "odcisk palca". Wykorzystując technologię FTIR 
możliwe jest zaprogramowanie analizatora do rozpoznawania widma reprezentującego czyste mleko surowe. Ostrzeżenie 
generowane jest w przypadku, gdy próbka nie spełnia kryteriów czystego mleka. Jeżeli próbka w jakimś stopniu rożni się od 
czystego mleka, zostanie oznaczona na liście wyników jako nietypowa. 

Pomiary wykonywane są zgodnie z międzynarodowymi 
standardami badań mleka

Technologia
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Pozwól firmie Foss zadbać o Twoją inwestycję i zabezpieczyć maksymalny jej zwrot. W ramach umowy serwisowej FossCare 
uzyskasz 2 lata gwarancji na analizator. Oprócz poczucia bezpieczeństwa, przez cały okres gwarancji, zapewniamy 
konserwację, która daje Ci pewność, że Twoje aparaty analityczne działają prawidłowo każdego dnia.  

Dlaczego regularne sprawdzanie analizatora jest istotne?
W przypadku każdego rozwiązania analitycznego, bardzo ważne jest zagwarantowanie instrumentom FOSS regularnej 
konserwacji w celu zapewnienia optymalnej wydajności, długiej żywotności oraz uniknięcia kosztownych przestojów  
w produkcji. Wymiana części eksploatacyjnych, przed ich całkowitym zużyciem, pomaga z kolei utrzymywać wiarygodne 
i spójne wyniki na najwyższym poziomie. 

Profilaktyka i konserwacja prewencyjna połączona z globalnym wsparciem 300 wyszkolonych specjalistów zajmujących 
się serwisem, aplikacjami, oprogramowaniem i kalibracjami daje pewność, że Państwa aparat będzie działał prawidłowo 
przez cały okres użytkowania.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Rozszerzona gwarancja 
na nowe analizatory  
z umową FossCare

Zabezpiecz swoją inwestycję  
z umową serwisową FossCareTM

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy FOSS.

Korzyści płynące z umowy serwisowej FossCareTM:
• Rozszerzona gwarancja (dwa lub cztery lata w zależności od wybranego pakietu)

• Regularna konserwacja; aparat jest diagnozowany, czyszczony, regulowany,  
sprawdzany i rekalibrowany

• Minimalny czas przestoju, wymiana części zanim zostaną zużyte 

• Spójne, dokładne wyniki, którym można zaufać 

• Konserwacja prewencyjna z terminami wizyt dopasowanymi do potrzeb Państwa firmy

• Pomoc telefoniczna

• Niskie, określone ceny serwisu - brak nieprzewidzianych wydatków

• Rabaty na dodatkowe usługi, części zamienne, szkolenia i aktualizacje 
oprogramowania.
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Dane Techniczne

MilkoScan™ Mars posiada oznakowanie CE i jest zgodny z następującymi dyrektywami:
• Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/EC 
• Dyrektywa niskonapięciowa  (LVD) 2006/95/EC 
• Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 94/62/EC 
• Dyrektywa WEEE 2002/96/EC 
• Dyrektywa REACH 1907/2006/EC

MilkoScan™ Mars zaprojektowany jest zgodnie z wymogami AOAC (Association of Analytical Chemists) oraz IDF (International 
Dairy Federation)

Cecha Dane

MilkoScan™ Mars

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 345x280x285mm

Waga 10,5 kg

Zasilanie (100 to 240V) V - 50/60 Hz

Moc zużywana 12V, 5A, - 60 W

Temperatura otoczenia: 5 - 35 °C

Wilgotność otoczenia: < 80 RH

Środowisko W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy, umieść analizator na 
stabilnej powierzchni pozbawionej nadmiernych i ciągłych wibracji.

Poziom hałasu: <70db (A)

Dokładność ≤1.2 % CV * dla kluczowych komponentów mleka surowego (tłuszcz, 
białko, laktoza, sucha masa, sucha masa beztłuszczowa)

Powtarzalność: ≤ 0.5% CV* dla kluczowych komponentów mleka surowego (tłuszcz, 
białko, laktoza, sucha masa, sucha masa beztłuszczowa)

Czas analizy 1 minuta (mleko)

Objętość próbki  6 ml

Temperatura próbki 5 – 40 °C (próbka musi być jednorodna)

Czyszczenie Automatyczne i programowalne

Rutynowa kalibracja Korekta 

Połączenia sieciowe Mosaic

Wbudowane kalibracje

Mleko: Tłuszcz, białko, laktoza, sucha masa, sucha masa beztłuszczowa, punkt 
zamarzania

Śmietanka Tłuszcz, białko, laktoza, sucha masa, sucha masa beztłuszczowa

Moduł ASM Gotowy do użytku model kalibracyjny  przeznaczony do badań przesie-
wowych nieprawidłowych próbek surowego mleka krowiego 

Modele ukierunkowane 
na zafałszowania

Gotowy do użytku model kalibracyjny przeznaczony do badań przesiewo-
wych na zawartość mocznika, sacharozy, formaldehydu, wodorowęglanu 
sodu, azotanu potasu
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FOSS 
Osmańska 14
02-823 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 441 55 00
Faks: +48 22 441 55 02

foss@foss.pl
www.foss.pl

Łatwy do uruchomienia i ekonomiczny 
• Sprawdzona technologia analizy mleka - ponad 5000 użytkowników z branży mleczarskiej na świecie 

• Wysoka wydajność i niezawodność wbudowanych kalibracji zapewnia spójność produktów mlecznych

• Solidny i wytrzymały układ przepływowy gwarantuje niskie koszty utrzymania

Prosta i szybka analiza mleka - do sześciu parametrów w przeciągu minuty
• Natychmiastowa kontrola jakości - sześć kluczowych parametrów oraz badania przesiewowe na zafałszowania - 

wyniki dostarczane w przeciągu minuty

• Prosty w obsłudze i przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy zmniejsza potrzebę wykorzystania wykwalifikowanych 
pracowników laboratorium

• Żadnych środków chemicznych - po prostu umieść próbkę pod pipetą i wciśnij START 

Opcje wykrywania zafałszowań
• Technologia FTIR dostarcza wyjątkowe możliwości wykonywania badań przesiewowych w celu wykrycia znanych  

i nieznanych substancji fałszujacych

• Badania przesiewowe wykrywające dodatek wody

• Rozpocznij badania przesiewowe już od pierwszego dnia instalacji aparatu przy pomocy wbudowanych modeli 
kalibracyjnych

MilkoScan™ Mars


