
Infratec™ 1241 
Tahıl Analiz Cihazı

Özellikler ve faydalar 
• Eşsiz performans için kullanıma hazır ANN kalibrasyonlar
• Sağlam ve tutarlı analizler için yüksek performaslı tarama
spektroskopisi
• İşletme maliyetlerini düşüren tamamen transfer edilebilir
kalibrasyonlar
• Kullanıcı hatalarını engelleyen ve zaman kazandıran
otomatik ışık yolu ayarı
• Numune sıcaklığından etkilenmeyen hassas ölçümler
• Yüksek nem içeren numuneler için çok çeşitli
uygulamalar
• Dataloger/datalink ile sonuçların LIMS sistemine
aktarılması
• Otomatik analizler için uzaktan kontrol

• Infratec™ 1241 Tahıl Analiz Cihazı
Infratec 1241, geniş bir ürün ağında çeşitli parametrelerin
(protein, nem, yağ, nişata vb) analizi için yakın kızıl ötesi
geçirgenlik (NIT) teknolojisini kullanan bir tahıl analiz
cihazıdır.
570 - 1100 nm (2007'den beri standart) olan geniş dalga
boyu aralığı ile renk ve renkle ilgili parametrelerin analizi
yapılabilmektedir. Entegre çoklu tahıl numune hücresi,
seçilen uygulamaya göre ışık yolunu otomatik olarak
ayarlayarak, manuel işlemlerde oluşabilen insan hatası
riskinin önüne geçer.

Cihazda isteğe bağlı modüller bulunmaktadır;
• Hektolitre modülü
• Numune nakil modülü; sıvı, nemli numune ve ıslah
numunleri gibi çok az hacimli numuneler için
• Un modülü; un, irmik ve diğer öğütülmüş numuneler için

Tahıl Ticareti için global standart 
Infratec 1241 tarım zincirinde ürün yönetimi, tahıl ticareti ve 
un üretimi için tahıl işlemeye kadar tüm adımlar için tek 
çözümdür. Protein, nem, nişasta, yağ, hektolitre, renk vb. 
kalite parametreleri yüksek doğrulukla analiz edilmektedir. 
Infratec 1241 Tahıl analiz cihazı tek başına veya Mosaic 
yazılımı aracılığıyla network üzerinden kullanılabilmektedir. 
Cihazın uzaktan kontrolunun yanısıra cihaz ve LIMS 
sistemleri arasında veri aktarımı Datalogger ve Datalink 
yazılım paketleri ile sağlanmaktadır. 

Uygulama ve kalibrasyon teknikleri 
Infratec cihazları performanslarından dolayı tahıl kalite 
kontrolünde en yaygın kullanılan sistemlerdir. Foss’un ANN 
(yapay sinir ağı) kalibrasyon teknolojisi eşsiz bir hassasiyetle 
birlikte kullanım kolaylığı sağlayarak tahıl analizlerinde 
devrim yaratmıştır. FOSS global ANN kalibrasyon modelleri 
günümüzde tüm önemli tahıl üreticisi ülkeler tarafından 
kullanılmaktadır. En büyük FOSS ANN kalibrasyon modeli 
stabil, aktarılabilir kalibrasyonlar ve doğru analitik sonuçlar 
veren 50.000'den fazla referans data içermektedir. Çok 
çeşitli ürün ve parametreleri kapsayan uygulamalar (ANN ve 
PLS) mevcuttur. 

Tahıl ve un kalite parametrelerinin otomatik, hızlı ve doğru analizi için tahıl analiz cihazı InfratecTM 1241



Teknik özellikler 
Voltaj: 

Akım: 
Ebatlar: 

Monokromatör: 
Dalgaboyu aralığı

220-240V 50-60Hz or 110-120V
50-60Hz
1.0A (110-120V) / 0.5A (220-240V)
G × D × Y– 500 × 570 × 400 mm
Ağırlık 30 kg
Taramalı
570 - 1100 nm

Optik bant genişliği: 7 nm 

Veri Sayısı/tarama: 
Ölçüm modu: 
Işık kaynağı:
Dedektör: 
Depolama:
Ekran: 

265 nokta
Transmitans
Tungsten halojen lamba 
Silikon
Flash disk, USB bellek
640 × 480 TFT LCD

Arayüz
Yazıcı: 
Modem: 
Harici PC: 
LAN: 
Klavye/Barkod:
USB Port: 
Uzak I/O: 
Diagnostik: 

Sistem koruma:

25 pin parallel 
port 9 pin serial 
port 9 pin serial 
port RJ45
PS/2
2 pcs
15-pin High Density DSUB
Dahili iletişim, monokromatör ve 
detektör için otomatik test 

Toz ve nem korumalı

Destek Yazılımları 
Infratec™ File Tool, 1241
WinISI™ 4, Kalibrasyon geliştirme yazılımı 
Infratec Scan Predictor
Infratec DataLogger 
FOSS DataLink
MOSAIC internet network yazılımı

Opsiyonel Modüller 
Un modülü 
Hektolitre
Numune nakil modülü  

İşletim verileri 
İşletim Programı 
Yazılım: Menu kontrollü
Kalibrasyon tekniği : ANN (Artificial Neural Network); 
PLS (Partial Least Squares) 
Alt numune sayısı: 1 – 20

Işık Yolu: 

Sonuç raporu: 

Uyarı özelliği:  Uyarı ve sonuçların gösterilmesi ile ilgili 
seçenekler 

t  0216 345 0630 e info@tekafos.com.tr w tekafos.com.tr

Numune hazırlama ve sonuç sunumu

Analiz süresi: 7 alt numune için 40 saniye, 10 alt numune
için 50 saniye 

6-33 mm aralığında otomatik kontrollü
numune hücresi

Ekranda görüntülenir (varsayılan) 
PC/LIMS ve yazıcıya aktarılabilir
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