
MilkoScan™ 7 RM je plně automatický analyzátor mléka
pro centrální testování mléka (CMT) a kontrolu užitkovosti
stáda dojnic (DHI), který měří až 17 parametrů za pouhých
šest sekund.

Pokročilé možnosti testování s MilkoScanem 7 RM

Kromě standardních parametrů poskytuje MilkoScan 7 RM
pokročilý screening na ketosu, močovinu a necílený
screening syrového mléka (falšování). Screening na ketózu
jako součást rutinního testování mléka vám umožňuje
vybrat jednotlivé podezřelé vzorky a získat tak včasnou
indikaci celkového stavu ketózy ve stádě.

Inovativní technologie 7. generace

S vylepšenou optikou a poměrem signál/šum se můžete
spolehnout na opakovatelnost výsledků při měření 100 až
600 vzorcích za hodinu. Technologie průtokového systému
s volitelnou diamantovou kyvetou s 10letou zárukou
zajišťuje maximální dobu bezporuchovosti. Snadno se čistí
a zahrnuje podavač vzorků bez kompresoru vzduchu.

Optimalizujte správu přístrojů s digitálními službami FOSS

Zajistěte stejný výkon všech přístrojů ve vaší síti a vyhněte
se prostojům, když budete provádět aktualizace a úpravy,
zatímco přístroje budou stále spuštěny. Chraňte svou
databázi a nastavení automatickým zálohováním dat.

Typy vzorků

Syrové mléko kravské, kozí, ovčí 
a buvolí

Parametry

Tuk, bílkoviny, laktosa, sušina, 
močovina, bod mrznutí, volné mastné 
kyseliny, kasein, profil mastných 
kyselin, ketosa a další jako pH, H-
index a necílený screeining falšování

Technologie

Infračervená spektroskopie s 
Fourierovou transformací (FTIR) 
Kombinací s přístrojem FossomaticTM

7 nebo FossomaticTM 7 DC tvoří 
CombiFossTM 7

Schválení

V souladu s IDF a AOAC
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Další parametry

Profil mastných kyselin viz aplikační dokumentace no. 64

Rozsah stanovení viz aplikační dokumentace no. 35

Opakovatelnost viz aplikační dokumentace no. 5375

Aplikační data

Kapacita analýz 100, 200, 300, 400, 500 nebo 600 vzorků za hodinu

Objem vzorku 5,0 ml

Požadovaná teplota vzorku 37 – 42 °C

Specifikace Kalibrace celého spektra

Správa přístroje

Software pro síťové připojení FossManagerTM Pro

MilkoScan™ 7 RM má označení CE a je v souladu následujícími směrnicemi a předpisy:
• Směrnice EMC (Elektromagnetická kompatibilita) 2014/30/EU
• Směrnice LVD (Low Voltage) 2014/35/EU
• Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC
• Nařízení (EC) 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, CLP (EC)
• Směrnice WEEE 2002/96/EC
• Směrnice o obalech a obalových odpadech 94/62/EC
• REACH 1907/2006/EC
MilkoScan™ 7 RM technika je v souladu s:
• ISO 9622 / IDF 141:2013
• AOAC oficiální metoda 972.16
Použitím vlnových délek z celého spektra Mid-IR pro každou složku jsou kalibrace optimalizovány
z hlediska robustnosti a/nebo přesnosti (teplota, homogenizace a vlhkost)

Přenosová chyba je pro všechny složky <1% relativní

Složka
Rozsah 
měření

Pracovní 
rozsah

Opakovatelnost
Přesnost 

bazén
Přesnost
1 kráva

Tuk 0-15% 2-15% Cv < 0,5% Cv < 1,0% Cv < 1,5%

Bílkoviny 0-10% 2-10% Cv < 0,5% Cv < 0,9% Cv < 1,5%

Laktosa 0-10% 2-10% Cv < 0,5% Cv < 0,9% Cv < 1,5%

Sušina 0-20% 2-20% Cv < 0,5% Cv < 1,0% Cv < 1,5%

Močovina 10-100mg/dl 10-100mg/dl Sd < 1,5mg/dl Sd < 3mg/dl Sd < 3,5mg/dl

Kyselina 
citronová

0,1-0,5% 0,1-0,5% Sd < 0,005% Sd < 0,01% Sd < 0,015%

Bod mrznutí 
(Screening)

400-600 m°C 450-550 m°C Sd < 0,5 m°C Sd < 4 m°C N/A

Většina kalibrací používá k optimalizaci robustnosti a přesnosti několik vlnových délek vybraných
z celého spektra Mid-IR. Ve srovnání s tradičními kalibracemi s použitím filtrů se tyto kalibrace nazývají
kalibrace celého spektra.


