
NIRS™ DS2500 Dairy Powder analyzer
para uma produção sustentável de leite

O NIRS DS 2500 para análise de lácteos é uma nova geração de analisador por infravermelho próximo (NIR) que ajuda 
você a melhorar a produtividade e reduzir o uso de energia na produção de produtos lácteos em pó. O novo design 
inovador capta todos os mais recentes desenvolvimentos em NIR, incluindo a usabilidade, padronização de instru-
mentos e possibilidade de transferência contínua de calibrações entre soluções NIR existentes e através de múltiplas 
unidades instaladas. 
Projetado para uso em laboratório ou na linha de produção, o NIRS DS2500 é uma ferramenta prática de controle de 
qualidade ideal para controle de produção de rotina e monitoramento da qualidade do produto final.

Amostra Parâmetros

Análises diretas de produtos lácteos em pó em 
conformidade com as orientações da IDF 201

Gordura, Proteína, Umidade, Cinzas, Lactose, Acidez e mais



Mais rendimento com energia reduzida 
Resultados de análises de rotina consistentes para uma série 
de parâmetros tais como proteína, umidade, gordura, cinzas e 
outros parâmetros potenciais, como cor e densidade, ajudam 
você a otimizar e migrar sua produção para mais perto dos 
targets e evitar retrabalhos e desperdícios. 

Apenas migrando 0,1% de umidade para mais próximo da 
meta pode economizar 250.000 reais por ano em um cená-
rio normal. E controlando o teor de umidade no processo de 
secagem pode economizar 100.000 reais por ano para uma 
produção de 10.000 ton/ano.

Networking software completes the picture by allowing units 
to be monitored and maintained remotely by NIR experts for 
optimal and consistent measurement performance over time.

O controle na linha torna  
a qualidade uma questão de rotina
Qualquer um pode fazer testes confiáveis com o NIRS DS2500 
com baixo risco de erro do operador. Os usuários apenas colo-
cam alguma amostra no sample cup, apertam o botão iniciar 
e esperam um minuto para que os resultados apareçam na 
tela com o software intuitivo ISIscan Nova. 

O NIRS DS2500 foi projetado para o alto desempenho nos 
ambientes mais rigorosos da produção. O instrumento é possui 
certificação IP65 para suportar poeira, vibração e variação de 
temperatura. Operações rotineiras de manutenção, tais como 
trocas de lâmpada, foram projetadas de forma simples para 
atender qualquer operador.  

Alto desempenho a baixo custo 
É fácil começar a usar o NIRS DS2500 sem custo adicional . 
Os instrumentos são pré-calibrados com calibrações globais 
de redes neurais artificiais (ANN) baseadas em um banco de 
dados abrangente da FOSS construído ao longo de décadas 
de colaboração com a indústria de laticínios. Valiosos dados 
de calibrações locais ou ANN podem ser transferidos para a 

nova plataforma usando caminhos de migração diretos sem 
perda de desempenho. 

Manter a consistência entre os instrumentos e instalação  
de unidades adicionais também é simples. Todo Instrumento 
que deixa nossa fábrica possui seu hardware padronizado.  
Fatores importantes, como intensidade de luz, largura de 
banda e precisão de comprimento de onda, são controlados 
na produção para garantir uma consistência completa entre 
os instrumentos. Padrões de medição incorporados ajudam 
a controlar o desempenho do instrumento, garantindo que 
não ocorram desvios ao longo do tempo. Da mesma forma,  
vários instrumentos podem utilizar as mesmas calibrações sem 
quaisquer modificações.

Por quê escolher a FOSS?

Durante décadas a FOSS tem trabalhado com a in-
dústria de laticínios para manter o ritmo com as 
demandas de análise. A FOSS é única em oferecer  
 uma gama de soluções dedicadas com base nas tecno-
logias NIR, FTIR e métodos de referência.  As soluções 
da FOSS fornecem análises e controle de todo o pro-
cesso de produção, desde a matéria-prima ao produto 
acabado e de análises de rotina em at-line e in-line para 
o controle de processo.

O suporte é fornecido por engenheiros certificados 
localizados próximo de nossos clientes em todo o glo-
bo. Local, competente e certificado, eles mantém a 
sua solução analítica funcionando com desempenho 
máximo para a máxima produtividade, retorno e lucro. 
Uma gama de serviços proativos está disponível para que 
você escolha de acordo com o interesse do seu negócio.
Visite www.foss-analytical.com.br para obter mais in-
formações sobre como as soluções analíticas dedicadas 
da FOSS podem ajudá-lo a produzir produtos lácteos 
de forma eficaz e com o lucro ideal.



Desempenho estável do monocromador
A tecnologia monocromática de nova geração utilizada no  NIRS 
DS2500 (comparada com o instrumento NIRS XDS da FOSS) 
garante versatilidade e estabilidade em toda a faixa espectral 
de 400 a 2500 nm. Isto abre-se para novas análises potenciais 
tais como a densidade e a cor de cargas. 

O espectrômetro está equipado com padrões internos de con 
trole de intensidade de luz, posição de largura de ba 
nda e de comprimento de onda. A sua estabilidade pode ser 
avaliada para assegurar que a transferência de dados seja 
contínua, até mesmo ao longo do tempo. Projetado para 
oferecer desempenho excepcional em trabalhos rotineiros, 
o monocromador NIRS DS2500 normalmente não precisará 
ser recalibrado. No entanto, os padrões internos e externos 
podem ser usados para calibragem automática e controle de 
qualidade no espectrômetro. 

Gerenciamento de instrumento remoto 
e online
O software de rede Mosaic da FOSS permite conectar seu instru-
mento NIRS DS2500 à internet para o gerenciamento remoto do 
instrumento. Uma vez conectado, um especialista NIR da FOSS ou a s 
ua 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 con-
figurações em seu instrumento e realizar tarefas, tais como:

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

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

Tecnologia

NIRS DS2500 - características  
principais
• Desempenho óptico inigualável em toda a gama de 

comprimentos de onda (400 - 2500 nm)

• Padronizado de fábrica para transferência completa de 
calibração 

• 100% compatível com soluções FOSS anteriores, como 
InfraXact e XDS

• Resultados consistentes mesmo em ambientes  
adversos

• Calibrações prontas para uso para alimentos e  
ingredientes

• Adequado para redes usando LAN (local) ou WAN 
(internet)

• Novo monocromador predispersivo

• Vasta gama de copos e acessórios



Software operacional e para o desenvol-
vimento de calibrações
O NIRS DS2500 da FOSS é operado a partir do amigável sof-
tware ISIscan Nova que apoia as mais recentes tecnologias 
de calibração, assim como opções de trabalho em rede. Suas 
muitas características incluem: 

• Armazenamento automático de resultados

• Métodos de regressão suportados: Módulo LOCAL e FOS-
S-ANN

• Detecção de outlier em tempo real para cada constituinte

• Display com gráficos e análise de tendências

• Controle de produtos com limites de controle e valores-al-
vo e relatórios

• Campos definidos pelo usuário para obter informações de 
rastreamento da amostra

• Compatibilidade LIMS  (Exportar apenas)

• Atendimento ao Cliente disponível online

Melhoria de rastreabilidade  
com etiquetas RFID
Uma série de recipientes de amostra equipados com etiquetas 
RFID (Radio Frequency Identification) podem ser usados com o 
NIRS DS2500. Em ambientes de multi-produtos, isto permite 
que os operadores da planta melhorem significativamente 
a rastreabilidade, certificando-se de que os corretor copos 
amostradores estão sendo usados por todos os operadores. 
Isso não apenas minimiza o risco de erro, também simplifica 
a operação.

Desenvolvimento comprovado de  
calibração

O desenvolvimento de calibração é suportado ppelo software WinISI  
de calibração para monitoramento de calibrações e desenvol-
vimento direto de novas.

O WinISI pode também ser integrado ao software de comu-
nicação em rede Mosaic da FOSS para um gerenciamento 
remoto de calibrações. Basta criar ou ajustar as calibrações 
dos produtos usando WinISI e distribuí-las O Mosaic pode ta 
mbém coletar informações de amostras das suas plantas de 
produção para desenvolvimento de calibrações.

Calibrações Globais ANN 
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 manuten-
ção e fácil de usar já desde o primeiro dia. Suporte completo 
com calibração está disponível utilizando nosso software de 
gerenciamento remoto, Mosaic. 

Parte de uma solução com pleta de alto 
desempenho
Não importa se você é novo com o NIR ou um usuário ex-
periente, a FOSS oferece um programa de apoio completo e 
personalizado para o seu instrumento NIRS DS2500. 

• 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

• Treinamento de auto-manutenção e suporte em vídeo sob 
demanda

• Retorno prioritário de suporte

* Nem todos os serviços estão disponíveis em todos os países.



Especificações

Característica Especificação

Dimensões (W x D x H) 375 x 490 x 300 mm

Peso 27 kg

Nível de proteção IP 65

Modo de análise Reflectância ou transflectância (para líquidos)

Faixa de comprimento de onda 400 - 2500 nm

Detector Silício (400 - 1100 nm), Sulfeto de chumbo (1100 - 2500 nm)

Largura de banda óptica 8.75 ±0.1 nm

Resolução espectral 0.5 nm

Número de pontos de dados 4200

Faixa de absorção Até 2 AU

Tempo de análise <1 minuto*

Exatidão do comprimento de onda <0.05 nm

Precisão do comprimento de onda
(Com base em um único analisador)

<0.005 nm

Precisão do comprimento de onda 
de instrumento para instrumento
(Com base em um grupo de analisa-
dores)

<0.02 nm

Ruído fotométrico**
400 - 700 nm < 50 micro au
700 - 2500 nm < 20 micro au

* Ajustável
** Ruído = RMS para 10 co-adicionados, scans de 10 segundos
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O instrumento é rotulado pela CE e está em conformidade com as seguintes diretivas:

• EMC (ElectroMagnetic Compatibility) Directive 2004/108/EC

• LVD (Low Voltage Directive) 2006/95/EC

• Packing and Waste Directive 94/62/EC

• RoHS Directive 2002/95/EC

• WEEE Directive 2002/96/EC

• REACH Directive 1907/2006/EC

Entre em contato com a FOSS Brasil para mais informações.

Requisitos de instalação:

Informações Legais:

Requisitos do computador

NIRS™ DS2500

Voltagem 100-240 V AC *, frequência 50-60 Hz, Classe 1, terra de proteção

Temperatura Ambiente 5 - 40°C

Temperatura de armazenamento -20 até 70°C

Umidade Ambiente < 93% RH

Áreas de Trabalho Estacionado durante uso

Ambiente EMC Uso laboratorial, requisitos industriais

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

FOSS 
Rua Dr. Costa Jr. 356
São Paulo - SP
05002-000

Tel.:  11 3862 7757
Fax:  11 3862 7757

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


