


A mais alta performance em NIR do mercado.  Insuperável 

exatidão e confiabilidade.

Designado para operação em áreas de produção (Indústrias) 

e laboratórios.

Resultados em 30 segundos para imediato retorno de 

informações e otimização de processos.

Fácil implementação, operação e manutenção.

Próxima geração de equipamentos NIR.

Exclusivo sistema de alinhamento TAS™ - True Alignment

Spectroscopy.

Espectrofotômetro Infravermelho NIR  -

Modelo SpectraStar 2600 XT - Marca Unity
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Como funciona

Insira amostras como:

 Farinha;

 Ração e Ingredientes;

 Leite em pó;

 Cacau em pó;

 Soja;

 Batata;

 Farinha de trigo;

Entre outras...

Em 30 segundos o 

equipamento fará a análise 

da amostra.
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Os resultados serão exibidos na tela, como 

gordura, umidade, cinzas, proteína, entre 

outros parâmetros personalizáveis 

(conforme calibrações disponíveis).



Funcionamento Específico

Uma fonte de radiação 

emite uma luz.

Um mecanismo chamado 

monocromador divide a luz 

em espectros

Os espectros atingem a amostra. E, 

conforme explicado anteriormente, 

parte da luz é absorvida e outra 

parte refletida.
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O detector lê a quantidade de luz 

e determina a concentração dos 

constituintes majoritários da 

amostra.
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Para entender de maneira simples a técnica NIR, basta saber que uma amostra absorve

determinada quantidade de luz e reflete outra, de acordo com a composição química.

Logo, é possível determinar parâmetros como gordura, cinzas, umidade, entre outros de uma

amostra se compararmos a quantidade de luz absorvida e a quantidade de luz refletida.

O esquema abaixo mostra como funciona a leitura da amostra pelo equipamento NIR.



Ideal para



A nova série SpectraStar de analisadores infravermelhos (NIR) oferece exatidão e confiabilidade jamais

encontrada em outros analisadores NIR, para análises rápidas de amostras trituradas, não trituradas,

parcialmente trituradas, líquidos e materiais pastosos. Os constituintes tipicamente medidos são umidade,

proteína, gordura, açúcar e fibra, bem como parâmetros mais difíceis como cinzas e amino ácidos.

A tecnologia de monocromador de varredura é utilizada em 80% das aplicações em alimentos e agricultura. A

nova geração dos monocromadores com tecnologia TAS™ fornece para a indústria desempenho máximo e

instrumentos com computadores incorporados fáceis de usar.

Sendo o primeiro equipamento do mercado com faixa espectral até 2600nm, o SpectraStar XT fornece

informações adicionais as quais podem aumentar a exatidão na determinação de constituintes contendo

ligações C-H aromáticos, e C-N-C amidas, tais como: lignina, aminoácidos, proteínas e fibras.

Robusto e confiável, o analisador SpectraStar XT é projetado para atender igualmente demandas em áreas de

produção e em avançados laboratórios de pesquisa e controle de qualidade, fornecendo grande valor

agregado e um rápido retorno do investimento, otimizando o processo e o controle analítico.



Computador Windows 7 integrado com processador 

Intel Celeron Quad Core e HD de 220GB em estado 

sólido. Tela LED de 17”Touch Screen de alta resolução.

Motor de Movimento do 

Monocromador potente e 

robusto, com tecnologia 

go-to para uma precisa 

seleção de comprimento de 

onda.

Codificador de alta 

resolução para um registro 

de comprimento de onda 

exato e preciso.

Opções de Conexão 

incluindo 4 portas USB, 2 

Ethernet, 1 VGA e 1 Serial.

Monocromador de alta capacidade 

com faixa estendida até 2600nm.

Óptica de alta qualidade, com mais 

de 99% de transmitância de 3400nm.
Detector IngaAs dupla faixa ultra 

refrigerado com baixo ruído, alta 

sensibilidade e longa vida útil.

Eletrônica customizada incluindo placa do detector 

com baixo ruído, auto diagnóstico, placa de controle 

com possibilidade de upgrade e fonte de alimentação 

ultra estável.

Adaptador multicopo para uma fácil análise de 

amostras trituradas, grãos, paletizados, pastas, líquidos, 

etc.

Estrutura externa selada sem coolers, filtros de pó ou 

refrigeração por líquidos, para uma operação confiável 

em ambientes com alto teor de pó e umidade.

Lâmpada de 5W com alta eficiência óptica, oferecendo 

alta razão, sinal ruído e baixo aquecimento sem 

necessidades de sistema de refrigeração adicional.



O SpectraStar é fabricado nos USA e utiliza apenas componentes de alta

qualidade, para um desempenho inigualável.

TAS™ é uma tecnologia com patente pendente que alinha o instrumento com

materiais de referencia primários e verifica os padrões de referência também

utilizando princípios primários em fábrica.

Tecnologia verde – Consumo mínimo de energia, sem uso de reagentes perigosos

e sem geração de resíduos.



Tela de resultados versátil com

alertas para amostras fora da

faixa de calibração e fora dos

limites aceitáveis para cada

parâmetro.

Gráficos de tendência por

constituintes configurável

para controle imediato do

processo.



Desenvolvido na rotina TAS™

para avaliar a performance do

instrumento e recalibrar se

necessário.

Diagnóstico do instrumento

integrado para avaliar os

componentes principais

indicando qualquer erro ou

falta.



Fácil implementação

Uma diferença entre a UNITY e outros fornecedores de NIR é a nossa atenção em detalhar o nível de

necessidade, suporte e assistência técnica antes, durante e após instalação. A UNITY fornece soluções fáceis de

instalar, operar e manter, evitando demandas desnecessárias.

Instalação e Treinamento

O SpectraStar XT é designado para uma fácil programação e configuração. Na entrega do instrumento, um

especialista de produto treinado realiza o diagnóstico TAS™ para verificar o desempenho do instrumento,

instala calibrações e desenvolve produto de acordo com os requerimentos do usuário.

Produtos podem ser programados com limites específicos de resultados e alertas de fora da faixa de

calibração. Gráficos de tendência de cada constituinte da amostra são gerados imediatamente para um rápido

retorno de informações para a área de produção. Um sistema de envio de dados automático pode ser

facilmente configurado para exportar dados ao sistema LIMS ou outro sistema de dados externo.

Como parte da instalação, o especialista UNITY treina o operador e gerentes de produção em todos os

aspectos envolvidos na operação de rotina, configuração, diagnósticos e gerenciamento de dados.



Livre de Manutenção

O SpectraStar XT é fabricado para uma fácil manutenção pelo usuário, reduzindo o tempo de parada do

instrumento e custos de manutenção. A lâmpada tem 10.000 horas de vida útil e pode ser facilmente

monitorada pelo software operacional UScan e facilmente substituída pelo usuário. O sistema de TAS™ alinha

e calibra o instrumento para as especificações de fábrica, para uma operação confiável e ininterrupta. O

instrumento é designado para uma longa vida de operação e confiabilidade, com componentes de qualidade e

isento de coolers, lasers, dessecadores, e líquidos refrigerantes que são fontes de problemas e manutenção.

Suporte Global

Unity tem orgulho em ter os melhores especialistas em espectroscopia NIR

do mundo. Os funcionários da UNITY têm em média 20 anos de experiência

em espectrometria NIR. O suporte global UNITY fornece consultoria,

instalação, suporte e treinamento em aplicações, desenvolvimento de

calibração, gerenciamento de banco de dados, suporte em software e

manutenções. A UNITY oferece suporte customizado e pacote de suporte

para atender as necessidades dos clientes, assegurando ganho analítico total

e retorno do investimento.



Especificações Técnicas

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 Reflectância e Trasflectância

Detector
InGaAs de alta performance com faixa estendida, ultra refrigerado e temperatura 
estabilizada

Banda Espectral 10.0 ±0.3nm atual FWHM

Resolução Espectral 0.5 -1.0nm 

Faixa de absorbância Até 3.0AU

Tempo de análise 10 a 60 seg. (20 scans /amostra= 40 seg.)

Exatidão de comprimento de onda <0.02nm com padrão certificado

Precisão de comprimento de onda <0.005nm



Especificações Técnicas

2500XT-R 2500XT 1400XT

Faixa de comprimento de onda 680-2600nm 1100-2600nm 1400-2600nm

Numero de pontos de integração 1920 1500 1200

Ruído fotométrico 680 – 1100nm <20µAU N/A N/A

1100 – 2600nm <15µAU <15µAU N/A

1400 – 2600nm <15µAU <15µmAU <15µmAU

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 Integrado

Display 17” touch screen, alta resolução

Conexões

OPC         
LIMS
4 USB
HDMI

2 Ethernet



O SpectraStar XT está disponível em várias configurações que oferecem vários destaques e

funcionalidades. O especialista UNITY pode determinar a solução mais adequada para sua

aplicação. Todos os analisadores UNITY são fornecidos com os seguintes itens:

- Computador Windows7 integrado

- Monitor touch screen 17”

- Software operacional UScan

- Teclado e mouse

- Kit de ferramentas

- Padrões TAS™ UNITY

- Copos de amostra devem ser solicitados separadamente conforme aplicação

Modelos

Modelo Código Descrição

1400XT US-1400-XT1 Monocromador de varredura (1400 -2600nm) janela superior estática, adaptador para copo estático

1400XT US-1400-XT3 Monocromador de varredura (1400 -2600nm), janela superior rotatória, adaptador multi copo, 

2600XT US-2600-XT1 Monocromador de varredura (1100 -2600nm), janela superior rotatória, adaptador multi copo,

2500XT-R US-2600-XL3 Monocromador de varredura (680 - 2600nm), janela superior rotatória, adaptador multi copo,

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS: - Copos de amostra largos e pequenos, copos para forragem e copos para

amostras pastosas, - Adaptadores para placas de Petri, - Copos para amostras líquidas incluindo

reflector de ouro e copos com estabilização de temperatura.

SOFTWARE OPCIONAL: Software quimiométrico UCal™ para desenvolvimento e transferência de

calibração, monitoramento e validação de resultados


