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Analisador de Forragem NIR 

DESCRIÇÃO 
 

O Analisador de Forragem UNITY oferece soluções comprovadas para os mercados de forrageiras, 

ingredientes e alimentos para animais. A alimentação de animais controlada otimiza as taxas de 

crescimento, produção de leite, bem como taxas de reprodução. Em menos de um minuto, os 

analisadores de Forragem UNITY fornecem  resultados simultâneos de umidade, proteína, 

gordura, fibra, amido, cinzas, e de outros parâmetros relacionados a energia e digestibilidade.  

 



BENEFÍCIOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Controle de Qualidade e Processo 

 

O analisador é ideal para todas as etapas do processo de fabricação de alimentos para animais, 

incluindo: 

 

• Qualidade da forragem antes da mistura na ração final. 

• Otimização da qualidade alimentar e de parâmetros nutricionais. 

• Maximiza o ganho de peso, produção de leite e saúde animal. 

• Redução dos custos de matéria-prima para rações de gado. 

 

Por ser muito rápido, permite a avaliação de 100% da forragem como matéria prima de entrada. 

Esta velocidade, combinada com a precisão garantida, permite o controle completo do processo 

de mistura da ração. 

Calibrações 

 

O Analisador de Forragem UNITY  é  muito rápido, permitindo a avaliação de 100% da forragem 

como matéria prima de entrada. Esta velocidade, combinada com a precisão garantida, permite o 

controle completo do processo de mistura da ração. 

 

O analisador é fornecido com o pacote de calibração Ingot® da Aunir ™. Este pacote inclui um 

conjunto completo de calibrações para  grama, feno, grãos de leguminosas e forrageiras secas, 

tanto ensilado como fresco. Uma lista abrangente de componentes estão previstos neste pacote, 

incluindo matéria seca, proteína, fibra bruta, cinzas, açúcares totais NDF, ADF, ADL e 

digestibilidade da matéria seca. O Analisador de Forragem UNITY  oferece acesso instantâneo a 

um perfil nutricional completo para as  forragens. 

 

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 desempenho de calibração garante informações suficientes para controlar completamente o 

processo, proporcionando grandes benefício financeiros para a operação de produção. O 

Analisador é robusto suficiente para ser usado tanto na linha de produção como no laboratório 

de controle. 



O sistema possui uma lâmpada de vida longa e sem filtro de ar ou ventiladores, que prevê 

baixo custo de manutenção . O sistema é construído com computador interno e totalmente 

conectável a sistemas de rede LIMS, permitindo gestão de fábrica com acesso imediato aos 

resultados. O Analisador de Forragem é uma ferramenta valiosa para controlar cada etapa no 

processo de mistura de ração, fornecendo feedback em tempo real, permitindo controle de 

todo o processo aumentando a eficiência e proporcionando rápido retorno financeiro 

 

O Analisador de Forragens 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 forragens secas e siladas 

- 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 

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 



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