
FOSS 

Infratec™ 
Новий простий в експлуатації експрес-аналізатор зерна 

  
Стабільний, простий в експлуатації і надійний - Infratec™ об'єднує в собі 
останні досягнення в NIR-аналізі, можливості мережевих рішень і зручність 
використання. Це полегшує роботу і знижує витрати при організації конт-
ролю якості, формуючи надійну основу для будь-яких операцій із зерном. 

Найбільш достовірні результати, ґрунтовані на передовій технології 
NIR 
Комплексні ANN калібрування у поєднанні з кращою відтворюваністю ре-
зультатів і переносимістю між приладами в галузі. Розширені можливості 
мережевого підключення дозволяють контролювати виміри зроблені опера-
тором та відповідність калібрування з будь-якої точки світу. Сертифікований 
за  стандартом IP54 прилад витримує навіть різкі зміни температури і воло-
гості. 

Полегшіть свою роботу завдяки підвищеній зручності використання 
Управління з сенсорного екрану та інтуїтивно, зрозумілий інтерфейс з швид-
кою і простою функцією автоматичного запуску -- просто засипте зразок. Вдо-
сконалений інтерфейс користувача з індивідуальним пін-кодом для доступу 
до функціональних налаштувань відповідно до рівня оператора. 

Збільште час безвідмовної роботи за допомогою мережевого підклю-
чення і пакету підтримки 
Підключення до мережі забезпечує негайне усунення проблеми експертами, 
які мають доступ для попереджувального забезпечення якості роботи при-
ладу, за допомогою програмного забезпечення FossAssure™. Прогнозована 
вартість обслуговування з дистанційним контролем роботи приладу, по ни-
зькій фіксованій ставці.  
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Готові ANN калібрування на 
пшеницю, ячмінь, кукурудзу та інші злаки, 
олійні культури, бобові, придатні для будь-яких 
ґрунтово-кліматичних зон, не вимагають нала-
штування 

Параметри 
Волога, білок, олійність, натурна вага, крохаль, 
сира клейковина, клітковина, зольність і багато 
інших 

Технологія 
Пропускання в ближньому ІЧ-діапазоні 

Сертифікація 
відповідно до стандарту EN 15948 

Захищений від пилу і бризок води 
сертифікований відповідно до IP54 



Технічні характеристики 
Характеристика Специфікація 

Розміри (Ш х Г х В) 410 x 460 x 445 мм 

Маса 28,5 кг (31 кг з модулем натурної ваги) 

Напруга 110-120 В або 220-240 В 50-60 Гц 
Номінальний струм 1,0 А (110-120 В) / 0,5 А (220-240 В) 

Запобіжник T 5 A (250 В) 

Енергоспоживання 85 Вт (24 В) 

Вхідне живлення 24 В пост, струму від схваленого FOSS джерела живлення 

Спектрометр Скануючий монохроматор 

Спектральний діапазон 570 - 1100 нм 

Детектор Кремній 

Оптичний спектральний розподіл 7 нм 

Вхідне живлення 1061 

Режим Коефіцієнт пропускання 

Джерело світла Вольфрамова галогенна лампа 

Детектор Кремній 

Інтерфейс 
Ethernet, 3x USB (повнофункціональний), включаючи один на передній панелі при-
ладу для простого доступу 

Дисплей 10” дюймовий ємнісний сенсорний екран 

Рівень шуму < 70 дБ(А) 
Ступінь захисту IP 54 

 
 
Управління приладом 

Мережеве програмне забезпечення FossManager™  

 
Обробка зразків і представлення результатів 

Час аналізу 
Менше 60 секунд для 10 суб-зразків, включаючи вимірювання натурної ваги, і 
всього 40 секунд при включеній динамічній обробці суб-зразків 

Довжина шляху Комірка змінної довжини, автоматично регулюється в межах 6-33 мм 

Представлення результатів Виводяться на дисплей за замовчуванням. 
Можуть бути відправлені на ПК і порт принтера 

Функція нестандартних зразків Попередження та варіанти для представлення результату 

Програмне забезпечення Управляється за допомогою меню з інтерфейсом на сенсорному екрані 

Програми регресії ANN( штучна нейронна мережа); PLS (часткові найменші квадрати) 

Кількість суб-зразків Від 1 до 30 суб-зразків (10 суб-зразків як стандарт)  

Представництво FOSS в Україні 

npocn. Голосіївський 58-а, оф.15 
м. Київ, Україна 
Тел. : +38 044-494-30-15 (05) 
info@foss-ua.com 
foss-ua.com 

mailto:info@foss-ua.com
https://foss-ua.com/product/oenofossgo
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