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FoodScanTM 2 для стандартизації 
партії фаршу
- Як це працює?

Програмне забезпечення для стандартизації партій фаршу дозволяє легко 
виконувати ручну стандартизацію партії на основі даних аналізатора м'яса 
FoodScan™ 2 Meat Analyser.

Використовуючи це програмне забезпечення ви 
маєте можливість:
• Отримати автоматично рекомендації по коригуванню рецепту
• Усунути необхідність використання зовнішнього програмного 

забезпечення
• Маєте можливість запускати декілька партій фаршу одночасно для 

підтримки декількох виробничих ліній
• Передавати без проблем рецепти між аналізаторами FoodScan 2
• Уникнути ризику людської помилки, пов'язаної з ручними розрахунками
• Скоротити витрати часу та підвищити продуктивність

Рецепти, використовувані для управління процесом, можуть бути збережені 
в FoodScan 2. Кожен рецепт включає інформацію про необхідний 
відсотковий вміст жиру, вагу партії фаршу та два типи сировини (пісний та 
жирний), необхідні для досягнення необхідного вмісту жиру.

Компенсаційний блок Жирна або пісна сировина

Модуль зважування Kg або Lbs.



Візьміть 
репрезентативний 
зразок з міксера
Візьміть зразок, коли міксер 
заповнений до початкової ваги партії 
фаршу, як правило, це 80-85% від 
заданої ваги партії.

Стандартизація партії крок за кроком
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Виберіть рецепт
Коли вибраний рецепт, на екрані 
FoodScan 2 з'явиться:

Назва рецепту, назва продукту, 
необхідний % жиру, % жиру в 
жирній та нежирній сировині, 
вага партії фаршу та початкова 
вага.

Початкова вага - це вага
з якого потрібно починати 
балансувати вміст жиру за 
допомогою FoodScan 2.
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Зареєструйте та 
відскануйте 
зразок
Оператор вносить ID-номер 
зразка та вага в міксері за 
допомогою сенсорного екрану 
на FoodScan 2.

Параметри партії фаршу 
можуть бути розраховані на 
підставі даних, отриманих 
після аналізу на FoodScan 2 
одного або декількох зразків.
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Знати, як досягти мети
Ґрунтуючись на результатах аналізу, 
FoodScan 2 показує, яку кількість кожного 
типу сировини необхідно додати для 
досягнення вашої мети.

• Потрібний % жиру
• Необхідна вага
• % жиру в кожному з двох видів 

сировини, використовуваних у 
балансуванні партії фаршу

Ця інформація отримана з рецепту.
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На екрані ви також побачите наступну 
інформацію:



Зміна специфікації партії 
фаршу
Якщо необхідні параметри не можуть бути 
отримані за допомогою наявної сировини, 
FoodScan 2 порекомендує варіанти коригування 
остаточного вмісту жиру або ваги партії фаршу.

Третій варіант полягає в зміні рецепту, т. е. заміни 
сировини

Це дає можливість операторам 
оцінювати сировину на льоту та 
отримати необхідні параметри 
незалежно від варіантів жирності 
сировини.

Фінальний тест 
для підтвердження 
вмісту партії 
фаршу
Після додавання рекомендованої 
ваги жирної та нежирної 
сировини, візьміть остаточний 
зразок з міксера, щоб перевірити 
та підтвердити вміст жиру в партії.
Як тільки необхідний вміст жиру 
та вага партії підтверджени, 
закрийте рецепт та передайте 
партію на наступний етап 
обробки.
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