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Analisador NIR de Batata UNITY 

DESCRIÇÃO 
 

O Analisador de Batata NIR UNITY fornece análises rápidas e precisas, fundamentais para os 

fabricantes de batata processada para otimizar seu processo e garantir alta qualidade. Otimizando 

o processo ganha-se tempo na planta de produção e consequentemente, proporciona retorno 

financeiro muito rápido. 

 Os equipamentos com tecnologia de análise NIR são comprovadamente projetados para fornecer 

resultados rápidos, precisos e confiáveis. Sua aplicação vai do recebimento de matéria prima até o 

controle do produto final. 

Produtores de batata frita congelada e outros produtores de batata processada, requerem dados 

em tempo real para garantir a consistência e qualidade nos produtos finais. Os  dados analíticos 

necessários incluem a umidade em vários estágios intermediários e óleo de revestimentos para os 

produtos finais. 

Os Analisadores de Batata NIR UNITY são fornecidos com as calibrações Aunir INGOT, juntamente 

com o certificado de garantia de performance e suporte para o ajuste das calibrações fornecidas e 

dsenvolvimento de novas calibrações. 

 



Estas calibrações possibilitam monitoramente em diversos estágios de processamento de batata, 

incluindo batata  crua, pronta para fritar, antes e após o secador e antes do branqueamento. A 

umidade é constituínte fundamental para todos os produtos de batata, e em algumas fases  

incluem resultados também de gordura. FFAs podem ser monitorados no óleo fritador para 

garantir a qualidade e frescura (opcional). 

 

As  calibrações são fornecidas com suporte para ajustes específicos e para o desenvolvimento de 

novas calibrações, garantindo precisão e flexibilidade na medida de produtos específicos. 

  

O Analisador de Batata UNITY Inclui: 

 

SpectraStar 2500 XL ( 1100nm – 2500nm) com monitor LCD 17”, software InfoStar, adaptador 

multicopo, padrões check cell e R99 

- 2 copos de amostras largo 

-Completo pacote de calibrações Ingot™ para batatas 

- Garantia de desempenho das calibrações e suporte para o desenvolvimento de novas 

calibrações 

 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS  

Dimensões ( L x C x A) mm 330 x 381 x 508mm ( com display) 

  330 x 381 x 270mm ( sem display) 

Peso 18kg ( 22kg com monitor) 

Voltagem 100-240VAC, frequência 50-60Hz 

Fonte de radiação 
Lâmpada de halognio/tungstênio, com MTBF de 10.000 horas. 
Substituída pelo usuário com pré alinhamento 

Modo de medida Reflectãncia e Trasflectãncia 

Detector 
InGaAs de alta performance com faixa estendida, ultra refrigerado 
e temperatura estabilizada 

Banda Espectral 10.0 ±0.3nm atual FWHM 

Resolução Espectral 1,0nm  

Faixa de absorbância Até 3.0AU 

Tempo de análise  10 a 60 seg. ( 20 scans /amostra= 30 seg.) 

Exatidão de comprimento de onda <0.1nm com padrão certificado 

Precisão de comprimento de onda <0.015nm 



2500XL 
Faixa de comprimento de onda 1100-2500nm 

Numero de pontos de integração 1400 

 Ruído  fotométrico  1100 – 2500nm <0.02mAU 

Numero de detectores 2 

Níveis de proteção 
IP52 completamente selado, sem ventilação ou cooling. IP 65 
opcional 

ISO 12099  
Atende para análise de ingredientes para alimentação e ração, 

cereais e co-produtos 

Sistema Operacional Windows 7  Profissional 

Display 17” touch screen, alta resolução 

Conexões OPC, LIMS, 5 USB e 2 Ethernet 

MODELO DISPONÍVEL 

Descrição Código 

Analisador NIR de Batata UNITY US2500POT1 
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