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Analisador NIR – Modelo SPECTRASTAR 

DESCRIÇÃO 
 

A nova série  SpectraStar XL de analisadores infravermelho próximo ( NIR) oferece alta performance e 

total flexibilidade para análises rápidas em amostras trituradas, não trituradas, parcialmente trituradas, 

amostras líquidas , lodos, grãos , pastas etc. Os constituintes típicos medidos são umidade, 

proteína, gordura, açucares e fibra, bem como parâmetros mais difíceis como cinzas e 

aminoácidos. 

- Resultados precisos em 30 segundos; 

- Computador interno com HD em estado sólido; 

- Fácil Instalação e startup; 

- Apresentação de amostra flexível; 

- Calibrações incluídas ou desenvolvidas. 

 

 

 

- Controle de matéria prima; 

- Controle de produto final; 

- Teste de processo em linha; 

- Controle laboratorial; 

- Lançamento de produto; 

- Requerimentos de rótulos; 

- Pesquisa. 

 

IDEAL PARA 

Robustos e confiáveis, os analisadores XL são projetados e fabricados nos 

Estados Unidos. O SpectraStar XL é igualmente apropriado para instalação em 

ambientes agressivos em linha de produção, ou em laboratórios modernos de 

pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade, fornecendo grandes 

vantagens e um tempo de retono do investimento extremamente rápido, 

otimizando os processos de produção e de controle de qualidade. 

A série SpectraStar XL tem modelos para todos os tipos de aplicação. O SpectraStar 1400 XL é 

nosso modelo de entrada, em versões com cela de amostra estática ou rotatória, podendo medir 

amostras homogêneas, heterogêneas grãos etc. 



O SpectraStar 2500XL varre a amostra na faixa clássica de comprimento de onda do infravermelho 

próximo de 1100 a 2500nm, a qual é usada para quase todas as aplicações em alimentos e 

agricultura. O SpectraStar 2500XL-R é um aparelho nível pesquisa que varre a amostra em toda a 

faixa do Infra vermelho próximo de 680 a 2500nm, e é designado para a máxima versatilidade para 

os parâmetros usuais e futuros trabalhos de desenvolvimento de calibrações em amostras não 

usuais. 

Todos os analisadores SpectraStar XL são fabricados 

pelo conceito TRUE NIR® de espectrofotômetros, 

utilizando componentes de alta tecnologia, para 

medidas precisas e exatas de absorbância NIR, 

gerando espectros para qualquer tipo de amostra com 

o menor nível de erro possível. 

A Busca por uma Medida Perfeita com NIR 

TRUE NIR® é um programa de qualidade exclusivo da Unity Scientific 

que leva a produção do mais verdadeiro espectro NIR possível. Através 

da utilização do conceito TRUE NIR®, o SpectraStar XL fornece 

ultraperformance, alta reprodutibilidade, capacidade de transferência de 

dados inerentes e superior precisão e exatidão. 

- O SpectraStar XL utiliza tecnologia com  monocromador de varredura 

pré dispersivo, a qual produz medidas quantitativas e qualitativas de alta 

qualidade para produtos naturais incluindo alimentos e materiais 

oriundos da agricultura. Mais de 80% dos instrumentos NIR utilizam esta 

tecnologia para este tipo de aplicação. 

- O conceito TRUE NIR® especifica que todos os espectros coletados 

são baseados em padrões óticos independentes certificados por 

laboratório nacionais credenciados, ao invés de instrumentos Master dos 

fabricantes. Isto fornece uma referência estável para rastrear o 

instrumento e garante futuras provas contra modelos de instrumentos 

ou alterações de design. 

- O mais alto nível de componentes ópticos disponíveis no mercado são usados para obter um 

aumento de energia adquirida e alta precisão na detecção do sinal. 

- O detector InGaAs customizado com sistema de ultra refrigeração e dupla faixa estendida 

fornece alta sensibilidade com insuperável razão sinal ruído. 



Computador Interno com Monitor de 17” Touch Screen  

Todas as unidades do SpectraStar 2500 XL são sistemas independentes construídos em base com 

plataforma Windows 7 e não há necessidade de computadores externos. O computador usa um 

disco rígido em estado sólido para uma maior performance e confiabilidade com display de alta 

resolução para fácil visualização e operação do sistema. Um processador Intel™ Atom™ calcula e 

processa os resultados de maneira rápida para uso imediato. 

O SpectraStar 2500 XL é facilmente operado pelo largo display touch screen  e intuitivo software 

InfoStar™ . Toda a rotina de operação é realizada facilmente com o toque da ponta do dedo. 

Um menu específico pode apresentar dados discrepantes e indicações de limites de produtos para 

imediata qualificação dos dados determinação se a amostra esta dentro da especificação ou não. 

Os dados coletados podem ser diretamente integrados em seu processo através de uma função 

automática de exportação para o sistema LIMS com várias opções de relatório. 

Nível de Proteção Completo 

IP52  O SpectraStar XL esta disponível em sua configuração padrão  com 

nível de proteção IP52, fornecendo proteção contra pó e umidade, 

suficiente para ambientes de produção e laboratório. 

IP65 Nível de proteção que em determinadas circunstâncias deve ser 

requerido para se obter um alto grau de proteção contra jatos de água e 

poeira sob pressão, atendendo os requerimentos da norma IP65. O 

sistema é totalmente protegido não só o sistema ótico 

Fácil Implementação 

O SpectraStar 2500XL oferece a verdadeira implementação “plug and play”.  

O XL é calibrado em fábrica para fácil programação e transferência de 

calibração. Os espectros XL utilizam monocromadores pré-dispersivos, os quais 

são compatíveis com o legado de instrumentos NIR do mercado, assegurando 

total transferência de calibrações entre instrumentos. Os espectros XL são 

compatíveis também com calibrações desenvolvidas em equipamentos com 

filtros, simplesmente entrando com os coeficientes para reutilizar os modelos 

existentes. 

Todos os SpectraStar 2500 XL estão em conformidade com a norma ISO 12099 

para fácil adaptação em sistemas de controle de qualidade. O SpectraStar XL 

poder ser instalado em áreas de produção e laboratórios e facilmente 

interfaceados com leitores de código de barras e sistemas LIMS. Os 

analisadores são selados, e não requerem sistemas de ventilação internos e 

troca de filtros de “coolers”, o que é uma vantagem adicional em ambientes 

agressivos ou não. 



Calibrações Pré Incluídas ou Aplicações Desenvolvidas  

A UNITY possui uma linha de pacotes de analisadores pré calibrados para implementação imediata. 

UNITY tem uma parceria com a AuNIR para fornecer as calibrações globais precisas e robustas da 

INGOT™ , atendendo as mais diversas aplicações e ao mesmo tempo aplicações regionais específicas 

não muito comuns também estão disponíveis.  

Os pacotes de analisadores disponíveis inclui rações, rações pet, ração para peixe, forragem, material 

reciclado ( rendering) , farinha , chocolate, laticínios e azeite de oliva, soja, forragem, batata etc... 

Para usuários que pretendem criar suas próprias calibrações o software Ucal™ é uma poderosa 

ferramenta para gerenciamento de dados, transferência  e desenvolvimentos de calibrações. Ucal™ é 

designado para assegura calibrações precisas através de um banco de dados otimizado para conter 

apenas amostras corretas para o desenvolvimento da calibração. Através de seu formato intuitivo o 

software é simples de usar para qualquer usuário e poderoso suficiente para usuários avançados. 

Flexível Apresentação da Amostra 

O Design janela superior do SpectraStar XL fornece total flexibilidade no 

manuseio da amostra. 

O  SpectraStar 1400 XL é fornecido com sistema de apresentação de 

amostra estático para amostras homogêmeas, ao mesmo tempo que o 

sistema rotatório de outros modelos fornece adicional precisão para 

amostras não homogêneas e matrizes complexas. 

As amostras podem ser analisadas com uma variedade de copos de 

amostras, placas de Petri, beakers ou sacos. Amostras líquidas são 

analisadas no modo transflectância usando copos com refletores de ouro 

ou células de fluxo contínuo. Um amostrador com 72 celas para grandes 

rotinas está disponível como opcional. 

Baixa Manutenção 

O SpectraStar XL é desenvolvida para uma baixa manutenção pelo usuário, 

diminuindo custos de manutenção e extensos períodos de parada operacional. 

A lâmpada com 10.000 horas de vida útil, pode ser facilmente substituída pelo 

operador, fazendo com que o aparelho volte à operação de maneira rápida 

sem maiores prejuízos. 



O instrumento é desenvolvido para longos períodos de operação com total confiabilidade,  

componentes de alta qualidade e sem sistemas de refrigeração, lasers, dessecadores   e coolers que 

podem ser fontes de problemas. 

Se por acaso algum problema aparecer, uma conexão de rede permite que o aparelho seja 

conectado para acesso remoto, permitindo, diagnósticos, atualização e solução de eventuais 

problemas. 

Suporte Global 

Unity se orgulha de unir os melhores especialistas em NIR. Os funcionários da UNITY têm uma média 

de experiência de 18 anos na implementação da tecnologia NIR em diversas marcas de 

equipamento. A equipe de suporte global pode fornecer consultoria, instalação, treinamento, 

suporte em aplicações, desenvolvimento de calibrações, gerenciamento de dados e suporte em 

software e hardware. 

A UNITY entende que várias questões podem tornar a implementação e gerenciamento da técnica 

NIR difícil necessitando, em alguns casos, um longo período de tempo. Através da experiência de 

seus colaboradores a UNITY transforma esta implementação e gerenciamento do SpectraStar um 

processo simples e eficiente. 

A UNITY oferece instruções e pacotes de suporte customizados, para atender as necessidades de 

diversas aplicações, assegurando um total retorno do investimento analítico. 

Calibração, Transferência de Calibrações 

O SpectraStar é capaz de usar calibrações ou banco de dados 

transferidos de qualquer NIR de outra marca disponível no mercado. 

Calibrações MLR de antigos aparelhos, que usam tecnologia de filtros ( 

Zeutec, Bran+Luebbe, Pertern e Dickey-Jhon), podem ser facilmente 

transferidas para o SpectraStar XL em menos de 30 minutos. 

Banco de dados de aparelhos NIR que usam tecnologia de varredura( 

Monocromador) tais como Foss, Bruker, Buchi, podem ser facilmente 

transferidos para o SpectraStar XL.  



Com faixa de comprimento de onda e resolução espectral compatível com estes instrumentos, o 

SpectraStar XL  e XL-R fornece a melhor performance na transferência de calibrações. 

Quando a transferência é concluída, o banco de dados pode ser expandido com dados espectrais e 

de referência adicionais, aumentando a precisão da calibração. O conceito TRUE NIR garante que o 

desenvolvimento das calibrações e o investimento para tal não será perdido, pois o sistema é 

calibrado com padrões rastreáveis, assegurando que todo o espectro gerado é o mais fidedigno da 

amostra analisada.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  2500XL-R 2500XL 1400XL 

Faixa de comprimento de onda 680-2500nm 1100-2500nm 1400-2500nm 

Numero de pontos de integração 1820 1400 1100 

Ruído fotométrico 680 – 1100nm <0.1mAU N/A N/A 

                                 1100 – 2500nm <0.02mAU <0.02mAU N/A 

                                 1400 – 2500nm <0.02mAU <0.02mAU <0.02mAU 

Numero de detectores 2 2 1 

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          

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  



MODELOS DISPONÍVEIS 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

Modelo Catálogo Descrição 

1400XL US-1400-XL 
Monocromador de varredura (1400 -0 2500nm) janela superior estática, 

adaptador para copo estático 

1400XL US-1400-XL3 
Monocromador de varredura (1400 -0 2500nm), janela superior rotatória, 

adaptador multi copo,  

2500XL US-2500-XL1 
Monocromador de varredura (1400 -0 2500nm), janela superior rotatória, 

adaptador multi copo, 

2500XL-R US-2500-XL3 
Monocromador de varredura (680 -0 2500nm), janela superior rotatória, 

adaptador multi copo, 

- Copos largos e pequenos, copos para forragem, copos tipos “ring” 

- Adaptadores para placa de Petri 

- Opção de amostragem líquida incluindo refletores de ouro e células de fluxo contínuo com 

temperatura estabilizada. 

- Padrões de comprimento de onda ótico e de reflectância 

-Amostrador automático para 72 amostras 

- Software UCal™ para desenvolvimento e transferências de calibrações, monitoramento e validação 

de resultados 

- Software  de Gerenciador de dados, relatório personalizado incluindo certificado de análise, logo 

etc. 



Confira nossos produtos, serviços e soluções integradas através do site. 
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Imunoensaios 
Leitoras de ELISA 
Lavadoras de ELISA 

Agitadores 
Magnéticos com Aquecimento 
Magnéticos sem Aquecimento 

Mecânicos 
Shakers  

Vortex  

  Autoclaves 

Banho Maria  

Centrífugas       

Destiladores Pielsen 

Estufas (bacteriológica e secagem)          

Evaporadores Rotativos        

 UltraFreezeres          

Moinhos         

Muflas       

  Pipetas Mono & Multi Canais    

 Termocicladores 

Balanças  
Analíticas 

Determinadora de Umidade 
Microbalanças 

Precisão 

Espectrofotômetros 
AA 
ICP 
NIR 
UV/VIS 

Alimentos 
Destiladores Kjeldhal  
Digestores Kjeldhal  
Dumas (Nitrogênio) 
Extrator de Lipídios 
Fibra Bruta e Alimentar 
NIR 
Oxitest ( vida de prateleira)  

Cromatógrafos  
Amostrador HeadSpace  
Amostradores Líquidos 

Detectores IR em fase sólida 
Desorvedor Térmico 

Fast GC 
GC 

GC x GC 
GC-MS 

HPLC 

Meio ambiente  
DBO 

DQO 

Incubadoras 

Nitrogênio Amoniacal 

Nitrogênio NTK 

Sistema para óleos e graxas 

Instrumentação Analítica 
Analisadores de Aminoácidos 

Analisadores de Mercúrio 
Analisadores TOC 

Análise Térmica 
Condutivímetros  

Densímetros  
pHmetros  

Reatores / Sondas 
Refratômetros 

Tituladores  

Bebidas 
Acidez Volátil 
Analisador Enzimático Multi Parâmetros 

Balança hidrostática p/determinação de grau alcoólico  
Contagem de Leveduras 
Destilador Enológico  
SO2 


