
O NIRSTM DS2500 F oferece uma análise NIR de rações com excelente 
precisão. Projetado para uso em laboratório ou na fábrica de ração, o 
NIRS DS2500 F é ideal para o controle de rotina. 

Controle de qualidade das rações e de pet food
Analise todas as entradas e saídas de entregas com uma análise sim-
ples em menos de um minuto e aumente a frequência de sua amostra-
gem sem custos extras. Obtenha resultados imediatos que lhe permi-
tam deter os produtos de baixa qualidade antes que entrem em suas 
instalações.

Otimize o seu gerenciamento NIR com o software de trabalho 
em rede
O software de rede FossManager™ possibilita fazer, remotamente, 
ajustes imediatos na calibração e configuração dos instrumentos. As-
segure o desempenho constante de todos os instrumentos em sua 
rede. Proteja o seu banco de dados e modelos de calibração com o 
backup automático dos dados.

Economize tempo e dinheiro com recursos inovadores e simples
Graças a uma fácil preparação das amostras e à interface de usuário 
intuitiva, qualquer pessoa pode realizar análises com um 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
Medições 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. 
O acesso à análise de referência relevante torna 
possível desenvolver calibrações adicionais para 
parâmetros como aminoácidos e digestibilidade

Tecnologia
Monocromador por NIR em toda a faixa  
espectral, de 850 a 2500 nm.

A padronização em fábrica garante a  
transferência perfeita das calibrações

NIRSTM DS2500 F
O analisador exclusivo que fornece total segurança em rações  
e matérias-primas



Especificações

Característica Especificação

Dimensões (L x P x A) 375 x 490 x 300 mm

Peso 27 kg

Nível de proteção IP 65

Modo de medição Reflectância ou transflectância (para líquidos)

Faixa de comprimento de onda 850 - 2500 nm

Detector Silício (850 - 1100 nm), Sulfeto de chumbo (1100 - 2500 nm)

Largura de banda ótica 8.75 ±0.1 nm

Resolução espectral 0,5 nm

Número de pontos de dados 3300

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 analisadores)

<0,02 nm

Ruído fotométrico** 850 - 2500 nm < 20 micro au

NIRS™ DS2500 F

Tensão de fornecimento 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 % UR

Ambiente mecânico Estacionado durante uso

Ambiente EMC Uso laboratorial, requisitos industriais

Requisitos de instalação

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

* Ajustável
** Ruído = RMS para 10 co-adicionados, verificações de 10 segundos
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