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NIRS™ DS3 
Розширений аналіз кормів для усіх 

 
 

Інноваційний NIRS™ DS3 поєднує унікальну аналітичну ефективність 

з найновішим програмним забезпеченням і мережевими сервісами, 

завдяки чому надійні дані тестування доступні як ніколи. Це компле-
ксне рішення, яке задовольняє вашим аналітичним потребам від 

прийому сировини до контролю кінцевого продукту. 

Ефективні аналітичні операції 
Оптимізуйте аналітичний робочий процес для досягнення максима-
льної ефективності при мінімальних витратах. Забезпечте доступ-
ність приладу за допомогою Smart Start, зменште кількість ручних 

дій за допомогою автоматизованого перенесення даних та керуйте 

приладами з будь-якого місця за допомогою програмного забезпе-
чення FossManager™. 

Комплексне рішення зміцнює довіру 

Широкий спектральний діапазон робить NIRS DS3 універсальним 

приладом, який ідеально підходить для аналізу кормів. Статистичні 
звіти, засновані на даних з декількох приладів, дозволяють відстежу-
вати продуктивність окремих пристроїв або цілого парку приладів. 

Унікальні рівні часу безвідмовної роботи 

Міцне і надійне обладнання доповнюється передовими діагностич-
ними засобами для усунення неполадок і простого обслуговування 

приладу. Уникайте ризику незапланованих простоїв за допомогою 

віддаленого моніторингу приладів SmartCare™. 

 
Типи зразків 

Сировина, комбікорми, корми для домаш-

ніх тварин, водні корми та корми. Випро-

бування проводяться на подрібненому, не 

подрібненому або рідкому матеріалі без 

або з дуже обмеженою підготовкою зраз-

ків. 

Параметри 

Калібрування штучної нейронної мережі 

FOSS для аналізу білка, вологи, жиру, кліт-

ковини, крохмалю, золи і кольору менш 

ніж за хвилину. 

Параметри для доступу до калібрування 

для розширених параметрів, таких як амі-

нокислоти 

Технологія 

Монохроматор NIR у всьому спектрально-

му діапазоні від 400 до 2500 нм. Завод-

ська стандартизація забезпечує безпере-

бійну передачу калібрувань. 

  



Специфікації 

Характеристика Специфікація 

Розміри (ш x г x в) 375 x 490 x 300 mm 

Вага 27 kg 

Ступінь захисту IP 65 

Режим вимірювання Відбиття або пропускання (для рідин) 

Діапазон довжин хвиль 400 - 2500 nm 

Детектор Кремній (400-1100 нм), сульфід свинцю, PbS (1100-2500 нм) 

Оптична спектральна роздільна здатність 8.75 ± 0.10 nm 

Розподільча здатність 0.5 nm 

Кількість точок даних 4200 

Кількість підзразків За замовчуванням: 7 для маленької чашки; 8 для великої чашки 

Самотестування 12 хвилин (змінна) 

Час аналізу <1 хвилина 32 скани (8 проб, 4 сканування одного підзразку) 

Мережеві рішення FossManager™  

Вимоги до встановлення 

NIRS™ DS3 

Джерело напруги 100-240 V AC*, frequency 50-60 Hz, Class 1, protective earth 

Температура навколишнього 

середовища 5 - 40°C 

Температура зберігання від -20 до 70 °C 

Вологість навколишнього сере-
довища < 93% RH 

Механічне середовище Нерухомий під час використання 

Електромагнітна сумісність Лабораторне використання, галузеві вимоги  

Додаткові послуги 

Цифрові Послуги FossAssure™  
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