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Analisador Ração e Ingredientes  

DESCRIÇÃO 
 

-Analisadores de ração pronta e seus ingredientes  

-Umidade, Proteína, Gordura, Fibras, Cinzas, Amidos e outros parâmetros em 30 segundos. 

-Pronto para uso com calibrações INGOT® incluídas fornecidas pela Aunir™ 

-Teste de matéria prima para orientação na razão de suplementação, para controle de 

formulações e otimização de custos. 

-Monitoramento e controle de misturas, otimização de adição de gorduras e umidade em 

extrusoras e secadores. 

-Verificação de valores de produção em batelada, otimizando spray de gordura em pallets e 

documentação final em rótulos de produto. 



BENEFÍCIOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Controle de Qualidade e Processo 

 

-Rápido retorno no investimento 

- Pronto para trabalhar na área de produção 

- Flexibilidade no manuseio de amostra 

- Fácil integração de dados 

- Baixa manutenção 

- De acordo com a ISO 12099 

- Certificado de garantia de performance 

Calibrações 

 

Analises rápidas e precisas são pontos críticos para fabricantes de ração e ingredientes para 

ração, objetivando otimizar seus processos e garantir uma melhor qualidade no produto.  

Otimizando estes processos, naturalmente se ganha tempo, dinheiro e um período de retorno de 

investimento muito rápido. A análise por infra vermelho próximo é uma técnica comprovada 

designada para fornecer resultados, rápidos, exatos e confiáveis para industria de ração e 

ingredientes para ração. 

Controle de Qualidade e Processo 

 

Analises rápidas e precisas são pontos críticos para fabricantes de ração e ingredientes para 

ração, objetivando otimizar seus processos e garantir uma melhor qualidade no produto.  

Otimizando estes processos, naturalmente se ganha tempo, dinheiro e um período de retorno de 

investimento muito rápido. A análise por infra vermelho próximo é uma técnica comprovada 

designada para fornecer resultados, rápidos, exatos e confiáveis para industria de ração e 

ingredientes para ração. 

SpectraStar XL  

 

O analisador de ração da Unity é baseado no espectrofotômetro NIR SpectraStar XL 

desenvolvido e otimizado para analise de produtos naturais triturados, não triturados e grãos. O 

Spectrastar XL é calibrado com padrões de referência rastreáveis e utiliza o conceito TRUE NIR™  

para uma performance e confiabilidade sem igual, fornecendo economia de tempo, 

confiabilidade, e um rápido tempo de retorno do investimento para os operadores. 



Calibrações Plug and Play 

 

O analisador de ração da UNITY é alimentado com o pacote de calibrações Ingot™ da Aunir™. 

Este pacote inclui um completo grupo de calibrações para rações prontas e ingredientes para 

ração, incluindo rações e ingredientes para ração animal. Calibrações  para rações prontas 

incluem aves, porcos, ruminantes, bovinos , suínos , equinos e peixes. Com calibrações para  mais 

e 70 ingredientes para ração e mais de 30 rações prontas. O pacote de calibrações Ingot™ cobre 

virtualmente todos os ingredientes utilizados em ração animal, incluindo analises de proteína, 

gordura, umidade, fibras, açucares, amido etc.. 

Todas as calibrações do pacote Ingot™ são baseadas em 30 anos de experiência da Aunir™ e são 

garantidas quanto a seus desempenhos com grande precisão e exatidão em seus resultados. 

Especialistas em calibrações estão sempre prontos para prestar todo o tipo de suporte para as 

calibrações fornecidas e no desenvolvimento de novas calibrações. 

Prontos para Uso 

 

O Analisador de ração da Unity é robusto suficiente para ser usado tanto em processo como em 

laboratórios de controle de qualidade. O sistema destaca uma lâmpada com a maior vida útil do 

mercado, sistema sem filtros de ar ou sistemas de refrigeração garantindo um baixo custo de 

manutenção, monocromador patenteado com mecanismo de rotação autolubrificante com 3 

anos de garantia e detector ultrarefrigerado “dual range “ com alta sensibilidade. O 

equipamento é construído com computador interno podendo ser conectado  a internet e a 

sistema de gerenciamento LIMS, permitindo ao gerenciamento da planta imediato acesso a aos 

resultados para tomadas de decisão. O analisador de ração é uma ferramenta valorosa para todo 

o processo de fabricação de ração do recebimento e controle de  ingredientes até o controle da 

ração final. 

O analisador de ração UNITY inclui: 

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

multicopo, padrões check cell e R99 

-  2 copos de amostras para análises de ingredientes e ração prontas 

-   Completo pacote de calibrações Ingot™ para rações prontas e seus ingredientes 

- 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 2 ETHERNET 



 
Acesse mais produtos através do site www.instrulab.com.br 
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