Beltartalom meghatározás
Élelmiszeripari analizátor S-2000
A NIR analizátor m ködtetése igen egyszer , nem igényel szakszemélyzetet, nincs
szükség semmilyen vegyszerre, reagensre. Az üzemelés olcsó és probléma mentes.
A nagyméret mintatartó hozzájárul, hogy a kivett minta minél inkább reprezentálja a
tételt.
A m szer élelmiszeripari termékek beltartalom (zsír, fehérje, szárazanyag, stb) ,
vagy egyéb szerves összetev meghatározására kialakított, a közeli infra sugárzás
tartományban. Els sorban gyártásközi ellen rzésre ideális.
El nyei:
• Nem igényel minta el készítést,
• A vizsgálat eredménye egy percen
belül megjelenik a kijelz n, amit
kinyomtathatunk, de a berendezés
meg rzi a memóriájában és a
kés bbiekben USB segítségével vagy
közvetlen összekapcsolás révén
számítógépen is feldolgozhatunk. A
berendezés szoftverje egyszer en
kezelhet , Excel kompatíbilis.
• A termékeket nevükön vihetjük be a
gépbe és méréskor csak ki kell
választanunk.
• Azonnali beavatkozási lehet ség az optimális min ség gyártása érdekében.
• Tudatosan egyszer kialakítású, robusztus berendezés, súlya mindössze 8 kg.
• Mivel a mintatartó liften kívül nem tartalmaz mozgó alkatrészt, nem igényel
karbantartást,
• Üzemen belül hordozható,
• Az eltér küls h mérsékleti és páratartalom körülményeket a mérések el tt
végzett vakméréssel kompenzálja.
• Használatához nincs szükség vegyszerre,
• A m szer nagy tömeg , mintegy 80 g minta vizsgálatára került kialakításra, mivel
így a minta jobban reprezentálja a mérend terméket.
• Egy mérés a mintán akár húsz ponton is történik, miközben a minta liftezve
elhalad a fénynyaláb el tt. E módszerrel jelent sen n a mérés pontossága.
• Stabil kalibráció, nincs szükség karbantartani
• Minimális energiaigény
• Rövid felmelegedési id , mindössze 5 perc
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Szoftver:

• a NTAS kalibrációs szoftver a bevitt értékeket stabilan meg rzi, így nincs szükség
a m szer kalibrációjának utánaigazítására a kés bbiek folyamán
• NTAS, egyszer en használható hatékony szoftver gy jti/kijelzi a spektrumokat,
elemzi a mintákat és elvégzi az új kalibrációkat PLS kalkulációval együtt.
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Tartomány:
Pixel:
Pásztázási sebesség:
Maximális termékszám:
Optikai sávszélesség:
Fényforrás:
Detektor:
Szkennelési sebesség:
Üzemi feltételek:

• Méretek, súly:

Jellemz i:

• Széles tartomány
• Irreguláris mérési eredmények
• Autodiagnózis
• Transzmittencia
• Nincs mozgó rész
kompakt készülék
• Beépített komputer, LCD kijelz
• RS232 csatlakozó

720-1100 nm
38
0,2 sec/pászta
korlátlan
10 nm
Tungsten halogén lámpa
dióda sor
0,2 sec/pászta
+5....40 °C, max 80% rel.páratart, nem
kondenzált
38 x 28 x 23cm, 8 kg

720-1100 nm optimálisan kalibrálható,
PLS kalibráció,1. és 2. derivált spektrális adat,
mennyiségi és min ségi elemzést végez
a kezel által kiválasztott limiteken kívül es
mérési ignorálása eredményeket nem veszi
figyelembe
nem érzékeny vibrációra, tájolásra,stabil,
tárolja a kalibrációs értékeket és a mérési
eredményeket, LCD-n kijelzi az adatokat
PC-hez csatlakoztatva lehívhatók a tárolt adatok
Printerhez csatolva kinyomtathatók az
eredmények
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