
O NIRSTM DA1650 utiliza a tecnologia de infravermelho próximo de última 
geração para levar a análise NIR de alta precisão à fábrica de ração ou na 
fazenda. Produza próximo das especificações e obtenha um produto final 
de alta qualidade e consistência.

Controle a qualidade de rações e forragens
Analise todas as entradas e saídas de entregas com uma análise simples 
em menos de um minuto e aumente a frequência de sua amostragem sem 
custos extras. Obtenha resultados imediatos que lhe permitam deter os 
produtos de baixa qualidade antes que entrem em suas instalações.

Calibrações prontas para serem usadas em rações e ingredientes
O NIRS DA1650 pode ser pré-calibrado para parâmetros básicos
que causam grande impacto nos custos de produção. Com base em uma 
gama de amostras de todo o mundo, as calibrações globais da FOSS são 
robustas, requerem baixa manutenção e estão prontas para uso desde o 
primeiro dia de trabalho.

Fácil de operar com uma intuitiva tela touch screen
A fácil preparação de amostras e a interface intuitiva com tela sensível 
ao toque permitem que qualquer pessoa realize análises com o mínimo 
de treinamento. O monitoramento remoto dos instrumentos permite aos 
especialistas em NIR da FOSS identificar e diagnosticar os problemas de 
desempenho, sem interromper as operações.

Tipo de amostra
Análises diretas de rações e forragens
amostras moídas ou não moídas, por
exemplo, para análises diretas de peletes

Parâmetros
As calibrações globais da FOSS incluem: Gor-
dura, proteína, umidade, cinza, amido e fibra 
bruta, bem como FDN e FDA para forragem. 

Tecnologia
Analisador NIR por reflectância e transflectân-
cia baseado em arranjo de díodos (DDA)
com uma faixa de varredura versátil de 1100 
- 1650 nm.

NIRS™ DA1650
Análises NIR prontas para uso por fábricas de ração voltadas 
para o futuro



Especificações

Característica Especificação

Dimensões (L x P x A) 230 x 530 x 280 mm

Peso 16 kg

Nível de proteção IP 65 (à prova de poeira e água)

Modo de medição Reflectância ou Transflectância (para amostras líquidas)

Faixa de comprimento de onda 1100 - 1650 nm

Detector Arranjo de diodos 256 pixel InGaAs 

Largura de banda ótica 10.44 ±0.5 nm

Resolução espectral 0.5 nm/ponto de dado

Número de pontos de dados 1100

Faixa de absorção Até 2 AU

Tempo de análise <1 minuto*

Exatidão do comprimento de onda <0.5 nm

Precisão do comprimento de onda <0.05 nm (desvio padrão)

Estabilidade de temperatura do  
comprimento de onda

<0.02 nm/ °C

Requisitos de instalação

NIRS™ DA1650

Fornecimento de energia 100 - 240 V AC*, frequência 50 - 60 Hz, Class 1, aterrado

Temperatura ambiente 5 - 40°C

Temperatura de armazenamento -20 °C a 70 °C

Umidade ambiente <93 % UR

Ambiente de manuseio Estacionado durante uso

Ambiente EMC Uso laboratorial, requisitos industriais

* Ajustável

* Flutuações de tensão de alimentação não superiores a ± 10% da tensão nominal.
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Gestão de instrumentos

Software de rede FossManagerTM


