
Dedicated Analytical Solutions

Olivia™ 

Olivia™ é um robusto e preciso analisador de azeitonas simples de usar, que permite aos pequenos e médios 
lagares tomarem decisões informadas sobre o conteúdo de gordura e humidade da sua matéria-prima. Além disso, 
é uma ferramenta poderosa para a optimização da produção mediante o controlo do conteúdo de gordura e de 
humidade do bagaço de azeitona.

Amostras Parâmetros 

Pasta de azeitona, bagaço de azeitona Gordura, humidade e acidez
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Olivia™ é um analisador robusto e fácil de usar, que permite 
que qualquer lagar de azeite, possa em apenas um minuto. 
O analisador é fácil de transportar e pode colocar-se perto da 
linha de produção, se necessário.

Olivia permite seleccionar melhor as azeitonas no momento 
da sua introdução. Permite determinar de forma imediata o 
conteúdo de azeite e marcar os lotes. Graças à possibilidade 
de realizar análises rápidas pode-se facilitar aos produtores 
informação muito útil, e assegurar-lhes um pagamento justo.
Na produção, o Olivia permite determinar o conteúdo de hu-
midade e gordura no bagaço. E deste modo pode-se controlar 
melhor a plantação e melhorar a produção.
 

Más información para mejorar su negocio 

A solução prática 
•  Análise precisa e fiável de pasta de azeitona e bagaço 
•  Análise de gordura e humidade onde quiser e quando quiser
•  Determinação de acidez em pasta de azeitona
•  Rápido e fácil de usar, proporciona resultados em apenas  

um minuto
•  Análise limpa, sem custos de produtos químicos nem con 

sumíveis
•  Sem desperdício, a amostra recupera-se
•  Fácil arranque, com calibrações globais ANN preparadas
•  Sem esperas de resultados de laboratório externo
•  Fácil funcionamento com ecrã táctil 
•  Impressão opcional (porta para impressora)

Colaboração
Durante varias décadas, FOSS ajudou os operadores do sector 
agro-alimentar a melhorar os seus produtos e a sua produção, 
com soluções analíticas que lhes permitem determinar rapida-
mente os parâmetros qualitativos mais importantes.
Com o Olivia, também é possível aos lagares de azeitonas 
realizarem directamente as analises em qualquer momento e 
sem depender de nenhum agente externo.

Con una interfaz de software intuitiva y fácil de usar, cualquiera puede 
realizar la operación. Seleccione el programa de medición y pulse el botón 
Start (Comenzar). 

La calidad empieza aquí: con Olivia puede estar seguro de que los productores reciben un pago justo y análisis preciso.

Os dados analíticos são o complemento da experiencia e do cálculo
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Tecnología
Análisis de rutina fiable 
Concebido pensando na sua produção, Olivia está construído 
para suportar o ambiente de processamento de azeite de oliva. 
A conhecida tecnologia de diodos de array assegura medições 
de rotina rápidas, de pasta de azeitona e de bagaço, pelo que 
as análises de qualidade de gordura e humidade convertem-se 
numa questão de rotina. Além disso, já é possível a determi-
nação de acidez em amostras de pasta de azeitonas.
O concepto e a calibração do instrumento foram desenvolvidos
em estreita colaboração com produtores do sector, incluindo 
autoridades de controlo de qualidade reconhecidas.
A calibração fornecida com o instrumento tem como pla-
taforma uma grande base de dados de amostras recolhidas 
ao longo de muitos anos e cobre uma ampla variedades de 
azeitonas e ambientes de cultivo.

Assistência técnica local 
Se requerem ajustes mínimos na calibração para poder ajustá-
-la as suas necessidades, pode contar com um especialista da 
FOSS para o ajuste do instrumento Olivia.
E também, um sistema de diagnóstico simples (células de com-
provação) permite confirmar rapidamente que o instrumento 

funciona correctamente. Também pode ligar o instrumento 
à internet para o controlo remoto e actualizações de FOSS 
através do software de rede FOSS Mosaic. Mosaic comprova 
automaticamente e notifica ao usuário, quando as actualiza-
ções de instrumentos estão preparadas para fazer download.

Facilidade de uso para realizar medições 
fiáveis e Uniformes
Dado que é muito fácil realizar uma medição fiável, qualquer
pessoa que trabalhe na fábrica pode realizar uma análise de 
grande qualidade e contribuir para melhorar a consistência 
do produto.
O manuseamento das amostras é muito simples: basta esmagar 
as azeitonas num moinho de martelo, com um crivo de 3-4 
mm encher o copo até ao topo e colocar no analisador. Como 
apenas são necessários 60 segundos para realizar uma prova, 
e não têm custos adicionais, pode-se realizar a quantidade 
de provas que se deseje para recolher toda a informação que 
pensamos ser necessária. O bagaço de azeitona pode-se ana-
lisar directamente, sem necessidade de preparativos especiais.

1. Coloque a amostra preparada
no suporte para amostras

2. Escolha o tipo de
amostra.

3. Pulse Start (Começar). 4. Espere o resultado.

É fácil de usar?
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Controlo da qualidade a preços acessíveis
Hoje todos os produtores de azeitonas podem realizar as
suas próprias análises de rotina com o Olivia:

•  Proporciona um rápido retorno sobre o investimento
 em diferentes fases da produção.
•  É fácil de financiar.
•  Não utiliza produtos químicos 
•  Não implica nenhum custo em produtos químicos.
•  Incluí um PC integrado.
•  Reduz os custos com provas externas.
•  É ideal para as operações de volume pequeno e médio.
•  Sem desperdícios: a amostra pode voltar a ser a introduzida
 no processo.

Permite obter uma  
poupança a longo prazo
O Olivia é apresentado num pacote de preço acessível, que 
incluí a assistência técnica local, supervisão remota de instru-
mentos e Calibração. Incluí um PC integrado. Resumindo: Olivia 
oferece-lhe todo o que é necessário para começar a realizar 
análises económicas e fiáveis durante muitos anos.

Recolha perfeita em um minuto: comprova a matéria-prima, verifica que 
têm a humidade e o conteúdo de gordura perfeito e informa os produtores.

Produção perfeita em um minuto: comprova a humidade
e o conteúdo de gordura do bagaço da azeitona.

Todo o que necessita 

O Olivia™ consta de:
•  Equipamento Olivia
•  Calibrações prontas para usar
•  Copos de amostras
•  Possibilidade de vigilância remota e assistência técnica 

por parte de especialistas da FOSS
• Opções de planos de manutenção preventiva
•  Sistema de diagnóstico simples e rápido para super visar 

a precisão do equipamento (células de comprovação)
•  Ferramenta de preparação de amostras (opcional)

Que pode medir?

Pasta de azeitonas
Gordura
Humidade

Gordura
Humidade

Bagaço de azeitona
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Deje que FOSS se ocupe de usted para obtener el máximo retorno de su inversión en análisis. Consiga una garantía de 
cuatro años con el nuevo Contrato de mantenimiento preventivo FossCare Premium o de dos años con cualquier otro 
contrato FossCare. Además de la tranquilidad que supone contar con ese período de garantía, el mantenimiento preven-
tivo continuo merece la pena porque mantiene sus instrumentos de análisis en perfecto estado día a día, año tras año.  

Por qué optar por el mantenimiento preventivo
Como sucede con cualquier solución analítica, es esencial que su instrumento FOSS tenga un mantenimiento regular 
para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Para librarse de los costosos tiempos de inactividad debe 
seguir las indicaciones del fabricante y sustituir las piezas antes de que se desgasten. A su vez, esto también contribuye a 
garantizar resultados sistemáticos y fiables del más alto nivel. 

El mantenimiento predictivo y preventivo combinado con la asistencia en todo el mundo de 300 especialistas en calibración, 
software, aplicaciones y servicios mantienen sus instrumentos en perfecto estado todo el año.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

NUEVO: Garantía am-
pliada de los instrumen-
tos para todos los nue-
vos clientes de FossCare

Proteja su inversión con un contrato  
de asistencia FossCare™

Póngase en contacto con su oficina local de Foss si necesita información. Teléfono: +34 93 494 99 40

Ventajas de un contrato de asistencia FossCare:
• Garantía ampliada (dos o cuatro años, dependiendo del contrato elegido)
• Mantenimiento regular; el instrumento se diagnostica, limpia, ajusta, prueba, optimiza y recalibra
• Tiempo de inactividad mínimo gracias a la sustitución de componentes antes de que se desgasten 
• Resultados fiables, precisos y sistemáticos, en los que siempre podrá confiar 
• Visitas de mantenimiento preventivo cuando más le convenga (a su empresa)
• Asistencia telefónica fuera de horario y fines de semana (consulte en su oficina FOSS)
• Un presupuesto de servicio fijo y ajustado evita gastos imprevistos
• Descuentos en servicios adicionales, recambios, formación, reactivos, consumibles y actuali-

zaciones de software
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FOSS 
Rua Dr. Costa Júnior356
Agua Branca
São Paulo/SP
Brasil
Tel.: +55 11 3862 7757
Fax: +55 11 3862 7757

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

Características Técnicas
Tempo de análise: 1 minuto para 10 sub-amostras

Auto teste: Aproximadamente 10 minutos á temperatura ambiente.

Peso da amostra: 75g.

Método de medição: Transmitância

Intervalo de longitude de onda: 850-1050 nm

Detector: De Silício em série linearl

Classe de IP: 42

Pacote de software: Mosaic

Regras e aprovações
Olivia™ têm etiqueta CE e cumpre com as seguintes directivas:
• EMC (Compatibilidade electromagnética) Directiva 2004/108/EC
• LVD (Directiva de bajo voltaje) 2006/95/EC
• Directiva de Embalaje y residuos 94/62/EC
• RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) Directiva 2002/95/EC

Requisitos de Instalação
Fornecimento eléctrico: 100-240V AC, 100VA*), 50-60 Hz Classe 1, com protecção de terra

Temperatura ambiente: 5-35ºC

Temperatura de armazenagem: -20ºC a 70ºC

Humidade ambiente: <93%HR, até 100%HR

Peso: 11,4 kg.

Dimensões (A x L x A): 230x390x420 mm

Localização: Estável

Requisitos do PC para software Mosaic 
• Windows XP SP3 o Windows 7 
• Internet Explorer 7 o 8
• 2 GHz CPU (mínimo)
• 1 GB RAM
• 4 GB espaço livre no disco
• SVGA a 1024*768, min. 16-bit colores. 1280x1024 recomendado
• Ligação Internet 
• Ligação USB (para ligação de dados entre Olivia™ e PC se o Olivia™ não está ligado á Internet)


