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Analisador NIR de Milho 

DESCRIÇÃO 
 

 O Analisador de Milho NIR UNITY é projetado para monitorar as operações de moagem de milho 

úmido e seco. Processos de moagem controlados otimizam a produção de amido, alimentos a 

base de milho e outros produtos derivados, permitindo o uso mais eficiente dos subprodutos do 

milho. O analisador de Milho UNITY é ideal para todas as etapas do processo de moagem de 

milho, incluindo: 

 

• Umidade no milho de entrada, proteína, amido e outros componentes. 

• Monitoramento e controle da qualidade dos produtos de moagem a seco, tais como grãos, 

derivados de milho e farinha de milho. 

• Monitorar e ajustar o processo de moagem úmida para otimizar o rendimento de amido. 

• Testar e verificar a qualidade dos alimentos de glúten de milho e farelo de milho. 

• Analisar DDGs, farelo e outros subprodutos. 

 

 

 

 



BENEFÍCIOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O Analisador de Milho é extremamente rápido, permitindo monitoramento de 100% do milho de 

entrada, bem como produtos transformados e produtos secundários.. Esta velocidade, combinada 

com precisão garantida, permite o controle completo do processo, maximização dos lucros  

proporcionando um rápido retorno financeiro. 

 

O Analisador de Milho UNITY está disponível em dois modelos: Modelo básico com calibrações 

Unity para os principais constituintes relevantes no processamento de amostras de milho ou em 

um modelo de luxo equipado com o pacote de calibração INGOT de Aunir. Este pacote inclui um 

conjunto completo de calibrações para o milho, produtos integrais de milho e subprodutos. 

Constituintes previstos neste pacote inclui umidade, proteína, óleo, cinzas, fibra bruta, amido, os 

açúcares totais e muito mais. 

  

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. 

 

Analisador de Milho 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 

 

O pacote básico inclui: 

• Calibrações UNITY para farinha de milho e subprodutos 

Suporte no ajuste e desenvolvimento de novas calibrações 



O pacote Deluxe inclui: 

• Pacote de calibração Ingot completa para  milho, farinha de milho e subprodutos 

• Suporte e garantia  Aunir ™ 

 
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 



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