
Dedicated Analytical Solutions

NIRS™ DA1650 Oilseed Crush Analyzer
Análises diretas de amostras sólidas e líquidas

Amostra Parâmetros

Análises diretas de amostras líquidas e sólidas Sólidos: Proteína Umidade e Óleo
Líquidos: Umidade, Peróxido, Iodo, FFA, Fósforo

O analisador NIRS DA1650 Oilseed Crush ajuda produtores de óleo a adquirir informações vitais sobre o processo 
de produtos líquidos e sólidos com apenas uma unidade analítica. A apresentação versátil de amostra permite que 
qualquer um adquira resultados precisos de sementes inteiras, torta, flocos, farelos e óleos enquanto a capacidade 
de networking e simples operações touch screen mantém o custo de funcionamento mais baixo do que qualquer 
outra solução NIR.
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Agora você pode adquirir resultados confiáveis para grãos 
inteiros, tortas, farelos e óleo com uma única e econômica 
solução. Analise amostras sólidas no amostrador normal do 
instrumento, então use o copo e o único refletor de ouro para 
analisar amostras líquidas. A interface intuitiva touch screen 
torna fácil e rápida a troca entre tipos de amostras.

Ter apenas um instrumento, que seja fácil de usar, favorece 
a realização de análises mais frequentes, lhe permitindo uma 
maior aquisição de dados e mais poder para controlar seu 
processo de produção. A manutenção é mínima porque você 
possui apenas uma solução com a qual se preocupar. Além 
disso, ele é disponível pré-calibrado eliminando a necessidade 
de investir tempo e recursos no desenvolvimento de novos 
modelos de calibração.

Especialmente construído para a sua 
operação de extração de óleo
Adquira seus resultados onde você precisa deles - na linha de 
produção. A plataforma selada DDA é a prova de vibrações, 
poeira ou respingos que possam ocorrer durante uso regular 
pelos operadores da planta.

Uma única solução para óleo e farelo
A superfície do reflector de ouro na amostra líquida é 
protegida por vidro de quartzo, para evitar desgastes. O 
conjunto de copo e reflector para amostragem de líquidos 
foi especialmente projetado para fornecer análises de óleo 
consistentes, toda vez, através do controle dos limites físicos 
para as análises exatas NIR.

Todos trabalhando na mesma página - 
mesmo que em locais diferentes
Você pode conectar o instrumento na internet para 
gerenciamento remoto por profissionais especialistas 
em instrumentos NIR. Mais do que uma simples conexão 
à internet, o software Mosaic da FOSS realmente permite que 
instrumentos sejam monitorados, que ajustes de calibração 
sejam realizados e que atualizações sejam feitas remotamente. 
Essas tarefas podem ser realizadas em diferentes instrumentos 
de diferentes locais instantaneamente de uma só vez.

Instrumentos padronizados de fábrica permitem a transferência 
de calibrações de uma unidade para outra e de solução mais 
antigas. Não há necessidade alguma de descartar suas valiosas 
informações de calibração.
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O NIRS DA1650 é um analisador NIR de reflectância e 
transflectância baseado em arranjo de diodos digital (DDA) 
com uma versátil faixa de escaneamento de 1100 - 1650 nm. 
Essa faixa torna o instrumento ideal para análises altamente 
precisas de todos os parâmetros principais como proteína, 
umidade e óleo para amostras sólidas e umidade, peróxido, 
iodo, FFA e fósforo para amostras líquidas.

O instrumento está em conformidade com as diretrizes da 
ISO 12099 para aplicação de espectroscopia de infravermelho 
próximo. Caracteríscias que contribuem para isso incluem:

• O uso de vidro de quartzo no copo amostrador, onde um 
disco é cortado de um cristal de quartzo de alta qualidade 
e polido para um acabamento e grossura uniforme.

• Uma fonte de luz de baixo para cima que evita quaisquer 
resultados falsos devido à formação de umidade na superfície 
da amostra 

• Comprimento de onda de referência interno à prova de 
ambiente e de variação de temperatura por um vidro BK7

O NIRS DA1650 é compatível com outros instrumentos DDA 
da FOSS como o analisador NIR em linha ProFoss permitindo 
que você obtenha dados facilmente usando um caminho de 
migração simples.

Apresentação versátil de amostras 
Um copo e reflector especialmente projetados garantem 
o comprimento do caminho ideal para análises por 
transflectância de óleos.
Um computador embutido com tela sensível ao toque torna 
a operação intuitiva - Coloque um copo de amostra no 
analisador e os resultados aparecem na tela em menos de 
um minuto.

Padronizado de fábrica para controle total 
Todos os instrumentos que saem da fábrica possuem um 
hardware padronizado. 

A intensidade da luz, largura de banda e posição do 
comprimento de onda são todos completamente controlados 
nas fases finais de fabricação para garantir a consistência 
completa entre os instrumentos. Além disso, uma vez que 
o instrumento tenha sido colocado em uso, os padrões 
internos controlam o seu desempenho para garantir que 
desvios não ocorram ao longo do tempo Esse controle 
contínuo minimiza diferenças entre instrumentos e torna 
mais simples a integração de novos instrumentos ao seu redor.

Software intuitivo
O NIRS DA1650 é operado com o software ISIscan NOVA 
usando uma tela sensível ao toque integrada e intuitiva. Este 
software suporta as mais recentes tecnologias de calibração, 
bem como opções de rede. Além de seus modelos de 
calibração prontas para uso, oferece uma variedade de outros 
recursos, incluindo:

• Armazenamento automático de resultados
• Detecção de outlier em tempo real para cada constituinte
• Controle de produtos com limites de controle e valores-alvo
• Campos definidos pelo usuário para obter informações de 

rastreamento da amostra
• Compatibilidade LIMS (Exportar apenas)
• Atendimento ao Cliente disponível online
• Exportação fácil da amostra para o software de calibração 

WinISI

Tecnologia DDA de precisão para o instrumento  
NIR compatível com a ISO
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O software de rede Mosaic da FOSS permite conectar seu 
instrumento NIRS DA1650 à internet para o gerenciamento 
remoto do instrumento. Uma vez conectado, um especialista 
NIR da FOSS ou a sua equipe interna, pode monitorar 
e otimizar o desempenho de seus instrumentos em linha 
sem interromper as operações de rotina. Com o Mosaic você 
pode gerenciar todas as configurações em seu instrumento 
e realizar tarefas, tais como:

• Supervisão de instrumento e de calibração
• Diagnósticos do instrumento para gerenciamento CQ
• Ajuste de inclinação e interceptação
• Supervisão do instrumento
• Atualização e otimização de calibração 
• Suporte técnico online
• Relatórios centralizados
• Proteção de dados e de calibrações valiosas 

O Software Mosaic também permite ao usuário controlar 
remotamente um ou vários instrumentos localmente (LAN) 
sem uma conexão à internet.

WinISI e o software de gerenciamento em rede
Você pode desenvolver suas próprias calibrações para o NIRS 
DA1650 usando o software de calibração WinISI. Este software 
pode ser integrado com o software de rede Mosaic para tornar 
simples a transferência de suas calibrações de um local central 
para seus instrumentos. O Mosaic também pode ser usado 
para coletar e enviar dados da amostra do seu instrumento 
para o desenvolvimento de calibração.

Gerenciamento de instrumento remoto e online

Calibrações globais 
O NIRS DA1650 é pré-calibrado com calibrações globais para 
muitos tipos de amostras. As calibrações globais da FOSS 
são baseadas em amostras extensas de diferentes regiões 
e países, coletadas ao longo dos anos. Isso significa que eles 
são robustas, de baixa manutenção e fácil de usar já desde 
o primeiro dia. Suporte completo de calibração está disponível 
usando o nosso software de gerenciamento remoto, Mosaic. 

Parâmetros: Proteína, Umidade, Óleo, etc. 
A tecnologia DDA com comprimentos de onda de 1100-1650 nm 
é a mais adequada para esses parâmetros básicos. Para mais 
flexibilidade na escolha de parâmetros, recomendamos 
o NIRS DS2500 com a sua gama de comprimentos de onda 
completa e maior desempenho.

Parte de uma solução completa de alta 
performance
Não importa se você é novo com o NIR ou um usuário 
experiente, a FOSS oferece um programa de apoio completo 
e personalizado para o seu instrumento NIRS DA1650. 

• Visitas de manutenção preventiva na sua planta
• Partes e peças para manutenção preventiva
• Atualização de software 
• Supervisão remota do instrumento
• Suporte de calibração online e offline
• Desconto nos serviços personalizados de desenvolvimento 

de calibração
• Desconto nas visitas de serviços adicionais
• Suporte por telefone 24h/dia
• Treinamento de auto-manutenção e suporte em vídeo sob 

demanda
• Retorno prioritário de suporte

O poder do gerenciamento em rede: instrumentos podem ser monitorados remotamente por especialistas NIR, dados de calibração podem ser coletados 
e transferidos e ajustes e atualizações de calibração / instrumento realizados sem que o usuário local tenha de tomar qualquer ação.
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Permita que a FOSS cuide de seu instrumento para assegurar o máximo retorno do seu investimento analítico. Tenha quatro 
anos de garantia como parte do plano FossCare Premium de manutenção preventiva ou 2 anos como parte de qualquer 
outro plano FossCare. Além da. tranquilidade proporcionada pelo tempo de garantia do instrumento, a manutenção 
preventiva contínua garante que sua solução continue a funcionar perfeitamente todos os dias, ano após ano

Por queêmanutenção preventiva?
Como acontece com qualquer solução analítica, é essencial que o seu instrumento FOSS receba manutenção regular para 
garantir o melhor desempenho e uma vida útil prolongada. Evitar gastos e desgastes causados pela possível parada de 
instrumentos é uma questão simples de se solucionar - basta seguir os padrões de fábrica e repor preventivamente partes 
chaves do instrumento antes que elas se desgastem. Deste modo, o plano FossCare lhe ajuda a garantir resultados precisos 
e confiáveis aos níveis mais altos de qualidade.

Uma manutenção preventiva e previsível em combinação com um suporte global de mais de 300 especialistas dedicados 
em aplicação, software e calibração, garante que seu instrumento continue a trabalhar o ano todo.

Entre em contato com a FOSS Brasil para mais informações.

Garantia estendida para 
novos instrumentos com 
um plano FossCare 

Proteja o seu investimento com um plano 
de Suporte e Revisão FossCare™

Benefícios do Plano de Suporte FossCareTM:
• Garantia estendida (dois ou quatro anos, dependendo do plano escolhido)

• Manutenção regular; o instrumento é diagnosticado, limpo, ajustado, testado, afinado 
e recalibrado 

• Tempo mínimo de inatividade - substituição de componentes antes deles ficarem gastos

• Resultados sempre consistentes, precisos e confiáveis

• Visitas de manutenção preventiva quando lhe for conveniente (ao seu negócio)

• Atendimento via telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana – sem procupações com 
horários fora de expediente 

• Orçamento baixo e fixo de serviço evita gastos inesperados

• Descontos em serviços adicionais, peças de reposição, treinamento, reagentes, 
consumíveis e atualizações de software
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Característica Especificação

Dimensões (W x D x H) 230 x 530 x 280 mm

Peso 16 kg

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

Modo de análise Reflectância ou Transmitância (para amostras líquidas)

Faixa de comprimento de onda 1100 - 1650 nm

Detector 256 pixel InGaAs arranjo de diodos 

Largura de banda óptica 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

Especificações

* Ajustável

Características chave do analisador NIRSTM DA1650 para extração de óleo
• Análises NIR de acordo com padrões ISO
• Análises rápidas de proteína, umidade e óleo
• Baixa manutenção
• Design robusto
• Padronizado de fábrica
• Compatível com outras soluções NIR da FOSS
• Calibrações prontas para uso para uma variedade de tipos de amostras
• Suporte remoto através do software de gerenciamento em rede, Mosaic
• Computador embutido com interface touchscreen intuitiva



UMA ÚNICA SOLUÇÃO PARA MAIS DADOS E MENOS CUSTO 

• Análise rápida e confiável de ambas as amostras líquidas e sólidas em um único e econômico instrumento

• Uma unidade de fácil utilização promove testes mais frequentes, dando-lhe mais dados e mais poder para 
controlar o seu processo de produção

• Apenas uma solução de baixa manutenção, também disponível pré-calibrado eliminando a necessidade 
de investir tempo e recursos no desenvolvimento de novos modelos de calibração

ESPECIALMENTE CONSTRUÍDO PARA A SUA OPERAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO

• Apresentação versátil da amostra incluindo copo e espelho especialmente projetados, que garantem 
o mesmo comprimento do caminho para óleo, toda vez 

• Computador embutido com tela sensível ao toque torna a operação intuitiva - Coloque o copo com amostra 
no analisador e os resultados aparecem na tela em menos de um minuto 

• A plataforma DDA é selada e invulnerável a vibração, poeira ou derramamentos e com proteção de vidro 
de quartzo para o amostrador de ouro reflector de amostras líquidas. 

TODOS TRABALHANDO NA MESMA PÁGINA - MESMO EM LOCAIS DIFERENTES

• O software de verdadeiro gerenciamento em rede pode ser usado para conectar 
o instrumento à internet para gerenciamento remoto por especialistas NIR, 
manutenção e suporte. 

• Ajustes e atualizações de calibração podem ser executados através de vários 
instrumentos e vários locais de imediato, de uma só vez

• Unidades padronizadas de fábrica permitem a transferência de calibração de 
unidade para unidade e de soluções anteriores - não jogue fora os seus dados de 
calibração valiosos

FOSS 
Rua Dr. Costa Júnior, 356
Agua Branca
São Paulo/SP

Tel.: +55 11 3862 7757
Fax: +55 11 3862 7757

brasil@foss.dk
www.foss-analytical.com.br
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