
 

 

  

Nova Geração de Analisadores NIR  

O novo Analisador NIR Phoenix é a solução ideal para 

indústrias e laboratórios que requerem análises rápidas, 

precisas e confiáveis para um efetivo aumento de 

lucratividade. 

O Phoenix utiliza um monocromador de varredura, que é 

a tecnologia NIR mais confiável na agricultura e fábricas 

de alimentos e ração ao redor do mundo. 

O Phoenix determina simultaneamente múltiplos 

parâmetros incluindo umidade, proteína, gordura, fibras, 

amido, açúcar, cinzas e muitos mais. 

Para clientes que já desenvolveram suas próprias 

calibrações em outras plataformas NIR, estas podem ser 

facilmente transferidas para o Phoenix e resultados 

confiáveis podem ser obtidos imediatamente. 

immediately. 

Phoenix NIR Analyzer 

Inovador sistema de varredura 

Transferência de calibrações 

Ideal para laboratório e produção 

Rápido retorno do investimento 

Proteção contra variações internas 

Flexibilidade na amostragem 

Software amigável 

Sem preparo de amostra 

Pequeno espaço de bancada 

Todas as calibrações incluídas  
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-Instrumento NIR de alta performance  

-Análise em apenas 30 segundos 

-Resistente e robusto - laboratório e at-line 

-Desenvolvido para uso rápido e fácil 

-Alta flexibilidade em calibrações 

                Com Prevenção Interna de Variações Espectrais 

http://www.bluesunscientific.com/


 

 

hIGH  

Todos os instrumentos 

Phoenix são fabricados na 

Blue Sun Scientific em Jessup, 

Maryland USA 

Inovador Sistema de 
Verredura de Amostra 

 Análise em copos largos e 
pequenos 

 Varre toda a superfície da 
amostra 

 Padrões integrados no 
suporte do copo de 
amostra. Evita variações 
espectrais 

Lâmpada de Fácil 
Acesso 
 

Lâmpada com 10.000 horas de 
vida útil pode ser substituída 
pelo usuário em apenas 5 
minutos sem chaves especiais 

     Totalmente Selado 

 Resistente e robusto 

 Ideal para laboratório e área de 
produção. 

 

Interface Fácil de Usar 

 Touchscreen  

 Ambiente Windows 

 Rápido acesso aos resultados 

 Flexível manuseio de dados 

 

Monocromator   
Pré-Dispersivo - NIR 
 

É tecnologia NIR mais confiável 
usada na indústria de rações, 
alimentos e agricultura. 

EXPLORE O PHOENIX 

ALTAMENTE PRECISO, ROBUSTO E DE FÁCIL MANUTENÇÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovador Sistema de Transporte de Amostra  

1. Mecanismo IDP (Internal Drift Preventive): O suporte do 

copo de amostra do Phoenix apresenta o padrão de 

comprimento de onda e o padrão de referência integrados em 

sua base, os quais são medidos no mesmo plano da amostra. 

Isto garante que os padrões de referencia nunca serão 

perdidos ou danificados. 

2. Mecanismo IDP de Varredura de Referência automática: 

Os padrões de comprimento de onda e fotométrico são lidos 

antes de cada amostra para minimizar desvios espectrais e 

garantir confiabilidade e consistência nos resultados obtidos. 

3.  Verredura em Toda Superfície da Amostra: O suporte do 

copo de amostra se movimenta lateralmente e 

rotacionalmente, permitindo varrer toda a superfície do copo 

de amostra, comparado com menos de 25% de outros 

instrumentos  NIR. Isto reduz o erro de amostragem e de 

predição principalmente em amostras em grãos e 

heterogêneas. 

 

     Área Phoenix 

O sistema de movimentação do copo de amostra do Phoenix oferece o mecanismo (IDP) que 

previne contra variações espectrais internas. Este sistema aumenta a precisão e consistência na 

coleta de espectros, reduzindo drasticamente a necessidade de ajustes de Bias. 
 

Área de outros NIRs 

Pd. Fotométrico 

Pd. Comp. de onda 

Flexibilidade na Amostragem 
O  Phoenix é compatível com múltiplos copos de amostra para uma grande variedade de 

aplicações.  

Copos largos para amostras 

trituradas não trituradas, 

heterógenas e grãos 

Copos pequenos para 

amostras em pó, 

homogêneas pastas, 

cremes etc.. 

Placas de Petri para amostras 

descartáveis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To ensure reliability and minimize 

downtime, the Phoenix 5000 comes 

with check standards integrated 

directly into the instrument.  

 BlueScan Software 
 Desenvolvido para um uso fácil e intuitivo 

Fácil troca entre produtos programados Visualização de histórico de dados para 

monitoramento de tendência 

Avaliação e comparação de espectros Rápido diagnóstico de sistema 

O analisador NIR Phoenix é controlado pelo software BlueScan. Este software personalizado foi 

projetado para simplificar a análise de rotina e está repleto de recursos que o tornam ideal para 

pesquisa e desenvolvimento, monitorando a qualidade e otimizando a produção. 

A interface baseada em guias do BlueScan garante que suas informações estejam sempre a um clique 

de distância. Você pode facilmente visualizar resultados, dados históricos, espectros, gerar relatórios 

e executar diagnósticos com apenas um toque na tela. 

Um protocolo de diagnóstico pode ser executado em sete minutos. Esta rápida ferramenta  garante 

que seu instrumento esteja devidamente alinhado e que seus resultados sempre possam ser 

confiáveis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opções para Calibrações 

Garantia Blue Sun 
A Garantia Blue Sun é o programa de serviço e garantia mais 

abrangente do mercado NIR. Garante uma implementação rápida e 

evita paralisações e reparos. Todos os instrumentos Blue Sun vêm de 

fábrica com a Garantia Blue Sun, que inclui: 

Suporte 
por 

telefone 
sem custo 

Suporte 
remoto 

sem custo 

Atualizações 
de softwares 

sem custo 

Desenvolvimento 
de calibrações 

vitalício sem custo 
 

1 Ano de 
garantia 
contra 

defeitos de 
fabricação 

O Analisador NIR apresenta opções flexíveis para inserção de calibrações, aplicações padrão e 

customizadas. 

Transferência de calibrações já desenvolvidas: O Phoenix é compatível com 
todo o legado de calibrações NIR do mercado.  É possível transferir calibrações 
de qualquer instrumento NIR do mercado para o Analisador Phoenix. 

Pacote de Calibrações NIRvana: O banco de calibrações NIRvana vem sendo 

desenvolvido desde 1996 e contem mais de 150.000 amostras de alimentos em 

geral, rações e seus ingredientes e agricultura. Todas as calibrações são 

fornecidas com o equipamento sem custo adicional. 

Desenvolva sua Própria calibração:  Com o software quimiométrico Alligator o 

usuário pode desenvolver sua própria calibração com os recursos estatísticos 

mais avançados. Além disso, a BlueSun e seus especialistas oferecem suporte 

vitalício no desenvolvimento de novas calibrações. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações 

Dimensões 35 cm x 37.5 cm  x 51 cm 

Peso 11 kg 

Seleção de Comprimento de onda 
Monocromador de varredura pré-dispersivo com banda espectral nominal de  

10nm (FWHH). Intervalo de aquisição programável 0.5nm, 1nm ou 2nm 

Alimentação V~100-240, 50/60 Hz 2 A 250V, 2A 

Fonte de Luz  Lâmpada Halógena Quartzo/Tungstênio , MTBF > 10.000 horas 

Modo de Medida Reflectância e Transflectância 

Detector  InGaAs de alta performance com faixa estendida 

Resolução Espectral 0.5 nm, 1.0 nm ou 2.0 nm 

Faixa de Absorbância Até 4 unidades de absorbância 

Tempo de Análise 10-60 segundos(24 scans / amostras = 30 segundos) 

Reprodutibilidade de Comprimento 

de Onda 
< 0.2 nm, média de 10 scans 

Exatidão de Comprimento de Onda < 0.3 nm com padrão NIST SRM 1920a  

Precisão de Comprimento de Onda < 0.015 nm 

Ruído Fotométrico < 15µAu na faixa padrão 

Modelos Phoenix 5000 Phoenix 6000 

Faixa de Comprimento de Onda 1100-2500 nm 600-2500 nm 

Numero de Pontos de Dados Até  2800 Até  3800 

Numero de Detectores 1 2 

Níveis de Sgurança IP 62 

                                                                             Interface com Usuário 

Sistema Operacional Windows 10 

Display 12.3” Touch Screen  

Opções de Exportação de Dados LIMS, Modbus, Excel 

Requerimentos de Instalação 

Temperature Ambiente 1-40°C 

Temperatura de Armazenagem -20-70°C 

Umidade Ambiente <85%  
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