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Nová technológia, ktorú prí-
stroj Infratec využíva, kom-
binuje najnovšiu analytickú 
technológiu v oblasti blízkej 
infračervenej analýzy s úpl-
nou spoľahlivosťou, pričom 
vychádza z významného vývoja 
v oblasti testovania obilia 
dosiahnutého v posledných 
rokoch v oddelení inovácií fi rmy 
FOSS. Eliminovanie riešenia pre-
vádzkových problémov, zrýchle-
nie analýzy vzoriek a rozšírenie 
použiteľnosti, sú okrem iného 
vlastnosti, ktoré umožňujú 
a uľahčujú inšpektorom kva-
lity využitie pri výkupe obilia 
a kontrole kvality v často veľmi 
premenlivých a nepredvídateľ-
ných podmienkach pri zbere 
obilia. S plnou spätnou kompa-
tibilitou je Infratec pripravený 
zapojiť sa do siete NIR prístrojov 
typu Infratec alebo NIRS DS, aby 
nahradil alebo rozšíril existujúce 
prístroje zapojené v systéme.

Spoľahlivosť výsledkov 
analýz je základným 
kameňom každej 
manipulácie s obilím

Komplexná ANN kalibrácia 
spolu s dokonalou opakova-

teľnosťou a prenositeľnosťou 
medzi prístrojmi, tvorí v tomto 
odvetví bezkonkurenčnú plat-
formu pre testovanie obilia. 
Pokročilé prepojenie prístrojov 
do siete – konektivita umožňuje 

kontrolórom kvality sledovať 
výkon prístroja a SOP operátora 
odkiaľkoľvek. Prístroje majú 
robustné IP54, čo znamená, 
že odolávajú zmenám teploty 
a vlhkosti.

Praxou overený štandard 
pre obchodovanie s obilím
Šikovný analyzátor zrnovín Infratec™ pre obchodovanie s komoditami a kontrolu kvality. 80 % 
pšenice je vo svete testovaných FOSS analyzátormi. Dánska spoločnosť FOSS uviedla na trh nový 
prístroj z radu Infratec™, prvý z novej generácie analytických prístrojov „Smart“, ktorá poskytuje 
užívateľom všetky osvedčené výhody rýchleho, spoľahlivého a bezproblémového testovania zrna 
s možnosťou monitorovania prístrojov. Nový Infratec nadväzuje na predošlé série obľúbených 
prístrojov z radov Infratec™ 1241 a Infratec™ Nova.
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Infratec™
Chytrý analyzátor 
celého zrna nabízí 
bezproblémový 
výkup a kontrolu 
kvality obilovinkvality obilovin

NIRS™ DS2500 F 
Rychlá a bezpečná 
analýza vstupních 
surovin i hotových 
krmiv a směsí
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Pripojenie do 
siete pre rýchle 
riešenie problémov 
a proaktívnu údržbu

Pokroky v digitálnom prepojení 
– konektivite prístrojov zmenili 
v posledných rokoch prevádzkové 
prostredie. V súčasnej dobe je 
stále viac štandardizovaná okam-
žitá podpora riešenia problémov 
špecialistami a proaktívna údržba 
prístrojov. Ovládanie dotykovým 

displejom a intuitívne rozhranie 
umožňuje bezchybnú prevádzku 
aj pri práci sezónnych pracovní-
kov. Jednotka má rýchlu a jed-
noduchú funkciu automatického 
štartu: stačí nasypať vzorku. 
Zdokonalené užívateľské rozhra-
nie zahŕňa vlastný pin -kód prí-
stup k funkčným oblastiam podľa 
úrovne operátora.

typ vzorky
Pšenica, jačmeň, kukurica a ďal-

šie zrniny, olejniny, strukoviny…
múky
parametre
Vlhkosť, proteín, olej, objemová 

hmotnosť, škrob, mokrý lepok, 
vláknina, popol…

technológia
NIR Transmitancia
Spoločnosť MILCOM servis a. s., 

ktorá vyššie uvedené analyzá-
tory pre český a slovenský trh 
výhradne dodáva, zabezpečuje 
svojim zákazníkom k prístrojom aj 

nevyhnutný servis. Spolupracuje 
v rámci svojej činnosti na projek-
toch celoštátneho významu, pra-
videlne sa zúčastňujú odborných 
seminárov a vykonáva školenia. 
Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa 
o našich aktivitách viac, neváhajte 
navštíviť naše webové stránky 
www.milcomservis.cz alebo kon-
taktujte priamo našich obchod-
ných zástupcov.

Ing. ONDŘEJ BORSKÝ
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Nový Infratec™ – od skladovania, výkupu obilia po mlyny a pekárne, sladovne.

Senior Trader, Germany: Stála a spoľahlivá kvalita je pre nás veľmi 
dôležitá, Pokiaľ od nás kúpite pšenicu s deklarovaným množstvom 
proteínu 12,5 %, dostanete 12,5 % pšenicu, nie 11,7 %. Zákazník musí 
vždy dostať kvalitu, za ktorú zaplatil.

Technical Manager, grain receiver, UK: Vybavíme naložený kamión 
za 5 – 7 minút. Preto je pre nás nevyhnutné, najmä počas zberu, 
využívať rýchle analyzátory, ktorým verím.
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5 – 7 min


