
Dedicated Analytical Solutions

O MilkoStream™ FT
Um analisador FTIR inline para uma melhor padronização do leite

O analisador in-line MilkoStreamTM FT analisa cinco componentes-chave do leite diretamente na tubulação do processo O  
MilkoStreamTM FT utiliza a melhor tecnologia analítica para a padronização do leite, o FTIR (Infravermelho por Trans-
formada de Fourier), para dar uma imagem fiel do que está acontecendo dentro do processo a qualquer momento. 
Com esta informação você pode melhorar a eficiência de sua padronização de leite para um retorno imediato em 
termos de melhoria da consistência do produto e redução de variação da produção.

Amostra Parâmetros

Parâmetros do leite Gordura, proteína, lactose, sólidos totais, sólidos não gordurosos (SNG)
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Reduz a variação de processo  
em mais de 20% 
O conceito de padronização de gordura e proteína no leite é 
cada vez mais popular como uma forma de estimular a eco-
nomia na produção de leite e lácteos. As análises contínuas e 
precisas fornecidas pelo MilkoStreamTM FT permitem que você 
mova seus objetivos de produção para mais perto da especi-
ficação. Normalmente, você pode melhorar a consistência do 
produto e reduzir a variação da produção em mais de 20%, 
por exemplo, uma fábrica de queijos de tamanho médio pode 
economizar em torno de R$ 360.000 por ano. 

imediatamente. Apenas algumas amostras são necessárias para 
ajustar a solução para sua produção.

Se torne um parceiro do líder mundial em 
análises in-line para leite e lácteos
A FOSS é a líder mundial em análise in-line de leite com 40 
anos de experiência em análise in-line e uma rede de mais de 
200 engenheiros de suporte ao cliente cuidando de uma base 
instalada de centenas de instrumentos. O suporte é fornecido 
por engenheiros de suporte certificados localizados próximo 
de nossos clientes em todo o globo. Local, competente e certi-
ficado, eles mantém a sua solução analítica funcionando com 
desempenho máximo para a máxima produtividade, retorno e 
lucro. A gama de serviços proativos está disponível para que 
você escolha de acordo com as necessidades do seu negócio.

Máximo funcionamento
O hardware do MilkoStreamTM FT é projetado para um de-
sempenho sólido, com o mínimo de manutenção. Não há 
qualquer sistema de fluxo porque a sonda intercepta o fluxo 
de leite normal. Um software de auto-diagnóstico alerta qual-
quer falha potencial e a vigilância remota garante o máximo 
funcionamento do seu instrumento. Acordos globais de ma-
nutenção preventiva estão disponíveis a partir de nossa rede 
de suporte global. 

Retorno imediato
Controlar o processo de normalização requer uma aná-
lise rápida, frequente e precisa. Quanto mais precisos 
forem os resultados, mais precisa será a padronização, 
ajudando a reduzir a variação entre os tanques e tonéis.

Por exemplo, se um laticínio produzindo 10.000 tone-
ladas de leite em pó por ano pode diminuir a relação 
proteína / sólidos não gordurosos em 0,6% e assim pode 
deixar de perder até 750.000 reais por ano assumindo 
que o preço do leite em pó desnatado esteja em 4,29 
reais e o custo de lactose, a 1,32 reais por quilo.

O primeiro verdadeiro analisador  
FTIR in-line do mundo
Como sendo o primeiro analisador FTIR in-line no mundo, o 
MilkoStreamTM FT oferece um desempenho analítico exclusivo 
em gordura e proteína e está totalmente alinhado com os bem 
conhecidos analisadores MilkoScanTM FT 120, MilkoScanTM 
FT1 e MilkoScanTM FT2 utilizados em mais de 2000 laticínios 
no mundo todo. 

A tecnologia in-line patenteada DDP™ (Dynamic Diamond 
Probe), com a padronização de referência dinâmica durante 
CIPs garante um desempenho superior e mantém os custos 
baixos de manutenção. 

É simples de instalar e possui interface para todos os principais 
sistemas de PLC e SCADA. E você pode começar a economizar 

O fluxo contínuo de resultados analíticos reduz o tempo gasto do operador 
com amostragem manual e análise em laboratório também é evitada de 
forma eficaz.
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O MilkoStreamTM FT é um instrumento de processo em linha 
concebido para a padronização de proteína e gordura no leite. 
Não é preciso muito espaço e pode ser facilmente instalado 
na tubulação do processo sem interromper o fluxo normal. 

A solução total MilkoStreamTM FT   
contém os seguintes elementos: 
1. DDPTM unidade de sonda 
2. Cabo de fibra + cabo de trincheira 
3. Gabinete incl. módulo interferômetro e detector
4. Software do instrumento  
5. Calibração de leite 
6. Software opcional de regulagem  
 padronização de tanque   
7. Acordo de manutenção FossCare™ 

Construído sobre a tecnologia por trás do já comprovado 
analisador de leite mais utilizado do mundo - o MilkoScanTM - 
o MilkoStream oferece uma plataforma sólida para a análise 
de leite.

Tecnologia

Unidade FTIR especialmente projetada   
para operações analíticas confiáveis
Amostragem e testes com a tecnologia FTIR in-line são fáceis 
de realizar, sem risco de erro do operador. O interferômetro 
do FTIR varre o espectro infravermelho médio completo, de 
modo que a análise de novos produtos e parâmetros é apenas 
uma questão de desenvolvimento de calibração. Com base 
nos espectros, um modelo de qualificação pode ser feito para 
verificar se o produto no tubo atende a especificação.

Ele também é uma solução robusta para uso diretamente nas 
duras condições encontradas na planta de produção e seus 
procedimentos de limpeza empregados. Alojado em uma 
caixa de proteção, o interferômetro é insensível à temperatura 
e umidade. 
O método está em conformidade com (Association of Analytical 
Chemists) e IDF (International Dairy Federation).

DDP™ - Sonda in-line patenteada
O proble in-line DDP™ patenteado da FOSS realiza amostras 
de referência dinâmicas após CIP eliminando a necessidade de 
configuração de zeragem. Baseia-se em uma janela móvel de 
diamante na célula de medição que proporciona uma folga de 
duas análises de referência de alguns nanômetros. A padroniza-
ção de referência dinâmica realizada pelo MilkoStream portanto, 
permite efetivamente a análise FTIR sobre o leite diretamente na 
tubulação do processo. Além disso, a lacuna presente na célula 
pode ser aberta até um milímetro para a limpeza CIP. 

O movimento da janela de diamante é possibilitado por um 
sistema mecânico acionado por três motores de passo, em que 
cada motor controla a localização de um ponto de contato no 
plano da célula de diamante. 

A sonda é ligada à linha de processo através de uma interface 
padrão VARINLINE. Parte da sonda fica dentro da tubulação do 
processo. 
As partes da sonda que entram em contacto com o processo 
foram projetadas para suportar o ambiente do processo, in-
cluindo CIP.

A sonda DDPTM é limpo automaticamente durante o procedimen-
to de CIP

A célula móvel de diamante
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Padronização de instrumento  
e transferência de calibração 
Os instrumentos MilkoStream são padronizados de fábrica 
para garantir alta estabilidade e os mesmos resultados em 
vários instrumentos.

As calibrações prontas estão baseadas no extenso conheci-
mento da FOSS em quimiometria, construída ao longo de 
mais de cinquenta anos.

Software simples de usar 
O MilkoStream FT executa o software ISIscanTM Nova e pode 
ser conectado a sistemas SCADA ou PLC. 

Gabinete IP66 
O gabinete protege contra o ambiente (IP66) e atua como um 
recipiente para a fonte de alimentação do. interferômetro,  Ele 
é montado com uma braçadeira, dando o máximo de flexi-
bilidade para o cliente, em termos de método de instalação.
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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. Além da paz de espírito proporcionada pelo período de garantia, a manutenção preven-
tiva 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.

Garantia estendida de 
novos instrumentos c 
om um plano FossCare

Cuide do seu investimento comum  
Acor do de Manutenção Preventiva FossCare™

Entre em contato com a FOSS Brasil para mais informações.

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 e testado

• 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

• Desconto em serviços adicionais, peças, treinamentos, reagentes, consumíveis  
e em atualizações de software
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Tecnologia Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)

Calibração Leite: Gordura, proteína, lactose, sólidos totais e sólidos não gordurosos (SNF)

Faixa de calibração

0 - 9 % gordura     
0 - 10 % proteína
0 - 7 % lactose
0 - 20 % sólidos totais
0 - 17 % sólidos não gordurosos

Precisão
Gordura, proteína SEP: 0,05 %
Sólidos totais, SNG, lactose SEP: 0,10 %  

Repetibilidade (Sr) 
Gordura, proteína: 0,03 %                    
Sólidos totais, SNG, lactose: 0,05 %

Temperatura da amostra 4 - 8 °C ou 50 - 60 °C

Tempo de análise
7 seg.
Resultado médio é flexível ex. 30 segundos ou número de amostras

Nível de proteção IP66

Fonte de água (se temperatura ambien-
te. ≥30 °C)

Temperatura: 2 - 25 °C
Taxa de flxo: 12 - 60 litros por hora
Conexão: 3/8”

Ar comprimido:
De acordo com a ISO 8573. 1: 2001: Poeira 2, Agua 2, Óleo 1
Fluxo de 300 litros / hora
Conexão: Mangueira ID4/OD6 PU 

Fonte elétrica 1 fase, 100-240 VAC ±10%, 50-60 Hz 2A, 150W

Umidade < 93 % RH

Dimensão da tubulação Min 2.5 inches

Pressão da tubulação Pressão de ar estático

Condições ambientais
5 - 30 °C (sem refrigeração a água)
5 - 45 °C (com refrigeração a água)

Taxa de fluxo Min. taxa de fluxo 1.5 m/s

Vibrações 0.10 grms Max.

Temperatura do CIP Até 95 °C

Dimensão LxAxD 485 x 353 x 255 mm

Peso
Gabinete: 24.3 kg
Sonda: 12.5 kg

Conexões de rede LAN - Ethernet Cat. 5e 4 x 2 x 26 AWG

Especificações técnicas
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Padrões e aprovações

O MilkoStreamTM FT é certificado pela CE e está em conformidade com 
as seguintes diretivas e regulamentos: 

Diretivas:
• Diretiva de baixa voltagem (LVD) 2006/95/EC CE marcação diretiva 
• Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) 2004/108/EC CE marcação diretiva
• Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) 2002/96/EC
• Diretiva de Embalagens e resíduos de embalagens 94/62/EC

Regulamentos e legislações (dentro da UE):
• Regulamento REACH (EC) No. 1907/2006 (legislação química UE)
• Regulamento UE (EC) No. 1935/2004 (materiais e objetos destinados a entrar em contato com os 

alimentos)
• Regulamento GMP (EC) No 2023/2006 (boas práticas de fabricação de materiais)
• Regulamento UE (EU) No. 10/2011 com alterações & No. 1282/2011 (em materiais e objetos de plástico 

destinados a entrar em contato com os alimentos)

Diretivas de marcação CE foram verificadas através das seguintes normas harmonizadas  
(versão mais recente aplicável):
• EN/IEC61010-1 Requisitos de segurança para aparelhos eléctricos de medição, controle e uso em 

laboratório (Requisitos gerais) (LVD, norma de produto)
• EN61326-1 Equipamento Elétrico para medição, controle e uso em laboratório (EMC, norma de pro-

duto)
• EN61000-6-3 Requisitos genéricos de emissões (indústria de Luz, EMC)
• EN61000-6-4 Requisitos genéricos de emissões (Indústria, EMC)
• EN61000-6-1 Requisitos genéricos de emissões (Indústria da Luz, EMC)
• EN61000-6-2 Requisitos genéricos de emissões (Indústria da Luz, EMC)

Outros:
• FDA 21 CFR 177 (Aditivos alimentares indiretos: polímeros)
• FCC Título 47 Parte 15, Sub-parte B, Classe A (Regras e regulamentos não intencional radiadores 

eletrônicos)
• Desvios nacionais com referência a UL61010-1 (USA requisitos de segurança para aparelhos elétricos 

de medição, controle e uso em laboratório)
• Desvios nacionais CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12 (Requisitos de segurança do Canadá para aparelhos 

elétricos de medição, controle e uso em laboratório) 
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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

O PRIMEIRO VERDADEIRO ANALISADOR FTIR IN-LINE DO MUNDO

• Sonda FTIR patenteada com padronização de referência dinâmico permite a análise de processo em linha com alto desem-
penho

• Repetibilidade dentro do processo de (Sr) 0,03 em gordura e proteína e precisão de medições contínuas no proces-
so comparado à medições individuais de instrumentos reconhecidos como o padrão de ouro MilkoScanTM FT 120,  
MilkoScanTM FT1 e MilkoScanTM FT2. 

• Calibrações prontas para uso e design robusto para baixos custos de funcionamento 

REDUZ A VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO EM MAIS DE 20%  
- ECONOMIZANDO PARA UMA PLANTA MÉDIA PRODUTORA DE QUEIJOS R$ 360.000 POR ANO

• Mova o seu alvo mais perto de especificação, aumentando a consistência do produto e reduzindo  
a variação da produção em mais de 20%

• Fique ágil: padronize continuamente e reduza a necessidade de soluções de tanque intermédio 

• Economize o tempo gasto com amostragem manual e análise de laboratório e tráfego de operadores

SE TORNE UM PARCEIRO DO LÍDER MUNDIAL EM ANÁLISES IN-LINE PARA 
LEITE E LÁCTEOS

• A FOSS é a líder mundial em análise in-line de leite com 40 anos de experiência 
de análise in-line e uma rede de mais de 200 engenheiros de suporte ao cliente 
cuidando de uma base instalada de centenas de instrumentos.

• Vigilância remota e auto-diagnóstico avançado permite uma precisão de manu-
tenção

• Rápido de instalar e com interface para grandes sistemas de PLCs e Scada


