
NIRS™ DS2500 L забезпечує швидке експрес тестування олії. 
Вимірюйте всі необхідні параметри якості миттєво. Використо-
вуйте функцію моніторинга, синхронізації і коригування роботи 
приладу, про які подбає служба дистанційної підтримки. Прос-тота 
використання і автоматичне ведення журналу вимірів доз-воляють 
усім співробітникам проводити виміри для постійної оптимізації 
процесів отримання олії.

Розроблений для оптимального управління процесом
Єдиний стандарт виміру для маслопресових та маслоекстракційних 
виробництв. Унікальний фокусуючий світловий шлях для отриман-
ня точних результатів як з круглими віалами, так і із стандартними 
квадратними кюветами і міцна конструкція якій не завадить ні віб-
рація, ні пил (IP54). 

Стабільна продуктивність для гарантування дотримання 
високих стандартів якості 
Автоматичні калібрувальні тести після кожного виміру, дистанцій-
ний контроль приладу і контроль стану калібрування навченими 
фахівцями. Щомісячні звіти включають пошук несправностей для 
забезпечення якості і відповідності вимогам. 

Інструмент для експертів, яким може користуватися будь-
який співробітник
Просто завантажте зразок, виберіть тип і натисніть старт. Автома-
тичне регулювання температури зразка, швидка зміна температури 
зразка, відстежуванні виміри – допомагають контролювати стан-
дартизацію робочого процесу.

Тип зразка
Вимірювання олій і рідких зразків

Параметри
Вільні жирні кислоти (FFA)/кислотність, 
йодне число, колір і багато що інше 

Розроблення нових калібрувань можливе 
при наявності референтних результатів

Технології
NIR монохроматор в спектральному 
діапазоні від 400 до 2500 nm.

Заводська стандартизація забезпечує 
передачу калібрувань між приладами

NIRSTM DS2500 L
Скористайтеся новітніми розробками 
в області експрес-тестування олії



Специфікація 

Характеристики Специфікація 

Час аналізу < 40 секунд 

Ємності для зразків Одноразові віали 4 і 8 mm. Кювети 1, 2, 5 і 10 mm 

Режим вимірювання Пропускання 

Діапазон вимірюваних довжин 

хвиль 
400 - 2500 nm 

Детектор Si (400 - 1100 nm), InGaAs (1100 - 2500 nm) 

Оптична ширина пропускання 8.75 nm 

Спектральна роздільна здатність 0.5 nm 

Точність вимірювання довжини 

хвилі 
0.05 nm 

Точність виміру довжини хвилі (між 

двома приладами) 
0.005 nm 

Температура навколишнього 

середовища 
5 - 40°C 

Температура зразка (min.) Температура довкілля +10°C 

Температура зразка (max.) 80°C 

Рівень захисту IP54 

Розміри (Ш x В x Г) 375 x 490 x 300 mm 

Вага 27 kg 

Прецизійність довжини хвилі 

прилад-прилад (на основі групи 

приладів) 

<0.02 nm 

Фотометричний шум** 850 - 2500 nm <20 micro au 

Вимоги до встановлення приладу 

NIRS™ DS2500 L 

Напруга живлення 100-240 V AC *, частота 50-60 Hz, Class 1, заземлення

Вологість навколишнього 

середовища 
< 93% RH 

Вимоги до зовнішніх впливів Нерухомий під час використання 

Електромагнітна сумісність Як в лабораторії, так і на виробництві 

Управління приладами 

Мережеве програмне забезпечення FossManager™ 
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