
Analizator SpectraStar XT-R w bliskiej podczerwieni (NIR) oferuje 
wyjątkową dokładność i niezawodność potrzebną do szybkiej analizy 
składu próbek stałych, zawiesin lub cieczy. Typowymi parametrami 
mierzonymi są wilgotność, białko i tłuszcz, jak również bardziej 
złożone, takie jak cukry, włókna, popiół, lignina i kwasy tłuszczowe.

IMPONUJĄCA WYDAJNOŚĆ 
Analizatory SpectraStar XT oparte są na platformie monochromatora skanującego, 
oferującego wysoki stosunek sygnału do szumu i najlepszą dostępną jakość 
spektralną. Analizator XT-R skanuje w szerokim zakresie spektralnym w celu dokładnej 
analizy zawartości wielu różnych składników w złożonych matrycach próbek.

KALIBRACJE GOTOWE DO UŻYCIA
SpectraStar XT-R posiada wiele gotowych do użycia kalibracji dostępnych dla 
typowych zastosowań i składników. Kalibracje są stale aktualizowane w celu 
szybkiego wdrożenia i zapewnienia dokładnych wyników w szerokim zakresie próbek.

Dla mieszanek paszowych i dodatków do pasz, pasz i mączek zwierzęcych, XT-R jest 
dostępny z kalibracjami firmy Aunir. Kalibracje te zostały opracowane na podstawie 
tysięcy próbek pobranych w ciągu wielu lat i na różnych obszarach geograficznych, 
aby zapewnić dokładne i wiarygodne wyniki dla setek rodzajów produktów.

W przypadku żywności przetworzonej, przekąsek, 
produktów mlecznych i innych rodzajów próbek, 
kalibracje Unity zapewniają dokładne i wiarygodne 
wyniki dla konkretnych produktów i zastosowań.

CECHY:
• Podwójna budowa detektora i 

opatentowane przetwarzanie 
danych dla rozszerzonego zakresu 
długości fal.

• Szeroki zakres spektralny NIR 
umożliwia kalibrację dla włókien, 
cukrów, kwasów tłuszczowych, 
skrobi i innych trudnych składników, 
jak również wilgotności, białka i 
tłuszczu.

• Kompatybilny z kalibracjami Ingot 
od Aunir oraz z kalibracjami Unity.

• Maksymalna ilość informacji 
spektralnych dzięki czemu 
urządzenie jest idealne do 
opracowania niestandardowych 
kalibracji.

• Możliwe do analizy produkty 
obejmują pasze dla zwierząt, 
dodatki do pasz, karmy dla zwierząt 
domowych, żywność przetworzoną, 
dodatki do żywności, przekąski, 
nasiona oleiste, pasze i wyroby 
cukiernicze.

Szybka i wysokowydajna technologia NIR o 
rozszerzonym zakresie dla wszystkich zastosowań 
laboratoryjnych i przemysłowych.

Wysokowydajny analizator NIR o  
rozszerzonym zakresie

SpectraStar™ XT-R



SPRAWDZONA TECHNOLOGIA
Analizator SpectraStar XT-R wykorzystuje sprawdzoną technologię bliskiej podczerwieni (NIR), aby dostarczać bardzo 
dokładne wyniki do laboratoriów jakości i hal produkcyjnych. Analizatory NIR są używane codziennie w tysiącach miejsc 
w celu zapewnienia jakości w całym procesie produkcyjnym.

Technologia NIR oferuje wiele korzyści w porównaniu z innymi technikami, w tym:

• Szybkość pomiaru - próbki są analizowane w czasie krótszym niż minuta

• Prostota - przygotowanie próbki nie jest wymagane lub jest ono minimalne

• Bezpieczeństwo – przy pomiarze nie wykorzystuje się niebezpiecznych 
chemikaliów, których zakup lub utylizacja jest konieczna

• Łatwość wdrożenia - wymagane jest minimalne szkolenie

• Wiarygodność - oferuje dokładne oraz niezależne od operatora wyniki.

NAJWIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ
Analizator SpectraStar XT-R cechuje się wolnostojącą konstrukcją i niewielkim rozmiarem, co umożliwia umieszczenie 
go w dowolnym miejscu. Dzięki szczelnej obudowie i monitorowi z ekranem dotykowym, XT-R jest gotowy do pracy 
zarówno w laboratorium do rutynowych testów i badań, jak i na hali produkcyjnej do testowania w trakcie procesu 
lub kontroli jakości produktu końcowego. Wyniki otrzymywane są w czasie krótszym niż minuta, co zapewnia szybką 
realizację i natychmiastową informację zwrotną.

Analizatory SpectraStar są idealnym rozwiązaniem dla każdego etapu procesu produkcyjnego, w tym:

• Testowanie surowców w celu sprawdzenia jakości składników i potwierdzenia spełnienia wymogów

• Testowanie w trakcie procesu zapewniające właściwe warunki przetwarzania wsadowego lub ciągłego

• Weryfikacja produktu końcowego w celu zapewnienia jakości produktu oraz zgodności z etykietą lub specyfikacją

WIARYGODNE WYNIKI
Każdy SpectraStar XT-R zawiera opatentowaną technologię spektroskopii TRUE 
ALIGNMENT® (TAS), która wykrywa i koryguje wszelkie zmiany w urządzeniu spowodowane 
wstrząsami, temperaturą lub zmianą lampy. Monitorowanie i dostrajanie urządzenia na 
poziomie użytkownika powoduje, że XT-R zapewnia analizę zgodnie ze skalibrowanymi 
standardami, co gwarantuje spójne wyniki w czasie i w różnych miejscach.

ŁATWE W UŻYCIU OPROGRAMOWANIE
SpectraStar XT-R jest dostarczany w komplecie z oprogramowaniem 
UScan™ zawierającym intuicyjny interfejs graficzny z wieloma opcjami 
wyświetlania, w tym wykres SPC ułatwiający monitorowanie produktu. 
UScan został zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze i minimalnych 
wymaganiach szkoleniowych dla każdego z operatorów. 17-calowy ekran 
dotykowy sprawia, że analiza próbki jest tak prosta, jak kilka dotknięć 
palcem.

UScan wykorzystuje niezawodną bazę danych SQL do bezpiecznego 
przechowywania i śledzenia wszystkich ustawień i danych próbek, a 
opcja LIMS umożliwiają bezproblemowe przesyłanie danych w czasie 
rzeczywistym do systemów zewnętrznych.  
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OPCJE KALIBRACJI NIESTANDARDOWEJ
Dzięki wiodącej w branży wydajności i rozszerzonemu zakresowi długości fali, XT-R jest idealną  
platformą do opracowywania niestandardowych kalibracji dla unikalnych lub zastrzeżonych produktów. 
Dostępna jest pomoc w opracowaniu kalibracji i szkolenia, oraz opcjonalny UCal™ 4 który ułatwia  
kalibrację NIR dla każdego produktu, w tym dla żywności, produktów rolniczych i przemysłowych.

UCal 4 oferuje zaawansowane algorytmy chemometryczne i narzędzia do tworzenia solidnych i 
wysokowydajnych kalibracji. Intuicyjny design i graficzny interfejs sprawiają, że UCal 4 jest odpowiedni  
zarówno dla początkujących jak i ekspertów. Umożliwia on: 

• Tworzenie i walidacja modeli ilościowych i jakościowych

• Narzędzia do transferu kalibracji umożliwiające ponowne wykorzystanie danych  
kalibracyjnych z innych typów urządzeń

• Zestaw narzędzi do strukturyzacji populacji, aby jak najlepiej wykorzystać 

• budżet na chemię referencyjną

• Ulepszony interfejs graficzny umożliwia szybką i dokładną ocenę wyników.
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KALIBRACJE GOTOWE DO UŻYCIA
SpectraStar XT-R posiada wiele dostępnych kalibracji, aby zapewnić solidne i wiarygodne wyniki już po wyjęciu z 
opakowania. Są to kalibracje firmy Unity dla różnych dodatków, produktów mleczarskich i przetworzonej żywności 
oraz kalibracje Ingot firmy Aunir dla karmy dla zwierząt, paszy i składników paszowych, największego na świecie 
niezależnego producenta kalibracji. Kalibracje Ingot bazują na ponad 450 000 próbek zebranych w ciągu 25 lat, co 
zapewnia dokładne i wiarygodne wyniki dla prawie każdego rodzaju próbek. Między innymi: 

• Produkty uboczne 
piekarni

• Jęczmień
• Nawóz z krwi
• Masło - solone
• Masło - niesolone
• Płatki rzepaku
• Mączka rzepakowa
• Nasiona rzepaku
• Ser - Cheddar
• Sery - różne
• Czekolada
• Ziarna kakaowca
• Masło kakaowe
• Likier kakaowy
• Śruta Kakaowa
• Proszek kakaowy
• Ciasteczka
• Kukurydza
• Mąka kukurydziana

• Kiełki kukurydzy
• Pasza z glutenu kukurydzianego
• Glutenowa mączka kukurydziana
• Mączka kukurydziana
• Kiszonka z kukurydzy
• Skrobia kukurydziana - sucha
• DDGS
• Proszek jajeczny
• Mączka z piór
• Pasza 
• Pasza - drób
• Pasza - Świnie
• Mączka rybna
• Mąka - przezroczysta
• Mąka - pszenica twarda
• Mąka - pszenna miękka
• Mrożone frytki
• Siano - Lucerna
• Siano - Trawa
• Siano - mieszane
• Mieszanka do lodów

• Mleko dla niemowląt w 
proszku

• Serwatka w płynie
• Płynne WPC
• Jęczmień słodowany
• Mączka mięsna i kostna
• MPC 56
• MPC 70
• Mąka musztardowa
• Nasiona gorczycy
• Mleko dla noworodków
• Oliwa z oliwek
• Wytłoki z oliwek
• Oliwki - rozdrobnione
• Sucha karma dla zwierząt 
• Chipsy Pita
• Wieprzowina 
• Chipsy ziemniaczane
• Ziemniaki - surowe/

suszone
• Mączka drobiowa

• Sery przetworzone
• Surowa mieszanka mięsna
• Ryż (brązowy)
• Ryż (biały)
• Kiełbasa
• Odtłuszczone mleko w proszku
• Mączka sojowa
• Nasiona soi
• Soja 
• Soja (Aminokwasy)
• Soja (kwasy tłuszczowe)
• Wysłodki z buraków cukrowych
• Chipsy Tortilla
• Pszenica - mielona
• Otręby pszeniczne
• Nasiona pszenicy
• Mleko w proszku
• Cały owies
• Cały groch
• Proszek WPC



Numer części Opis
US-LGOP-0001 Duże otwarte naczynie z pokrywką
US-RTIR-0016 Pierścień dla dużego otwartego naczynia
US-SRCP-0025A Małe okrągłe naczynie, wysokość 25 mm
US-ISIH-0307 Pierścień dla naczynia
US-LIQK-0003 Zestaw do pomiaru próbek ciekłych, długość ścieżki 0,3 mm
US-UCAL-0401 Oprogramowanie kalibracyjne UCal 4 z rocznym wsparciem kalibracji
US-COMM-0001 Licencja na oprogramowanie CommUnity, 1 rok

AKCESORIA Dostępne są różne akcesoria do próbek i oprogramowania  
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Informacje dotyczące zamawiania
Analizator SpectraStar™ XT-R może być zamówiony z zainstalowanymi kalibracjami Aunir lub Unity gotowy do pracy lub 
razem z oprogramowaniem kalibracyjnym UCal™ 4 dla niestandardowych zastosowań. 

 

Dowiedz się więcej o tym, jak działa seria analizatorów SpectraStar XT na stronie www.kpmanalytics.com/XT.

Numer części Opis
US-CALB-1000 Jednolita kalibracja dla jednego typu produktu, na wszystkie składniki. 
US-INGT-0001 Kalibracja pojedynczego wyrobu na poziomie 1.  
US-INGT-0004 Pakiet kalibracyjny poziomu 4. Wybór spośród karm i dodatków, pasz, mąk i produktów przemiału, produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, karmy dla ryb lub karmy dla zwierząt domowych.
US-INGT-0010 Wszystkie pakiety kalibracyjne poziomu 4. Obejmuje karmy i dodatki, pasze, mąkę i produkty przemiału, 

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, karmy dla ryb i dla zwierząt domowych.

OPCJE KALIBRACJI

Źródło światła Wolframowa lampa halogenowa o współczynniku MTBF 10 000 godzin, możliwa do wymiany 
przez użytkownika

Tryb pomiaru Odbicie lub transflektancja
Detektor Wysokowydajne, ultrachłodzone detektory InGaAs o rozszerzonym zasięgu
Szerokość pasma optycznego 10,0 ± 0,3 nm rzeczywista FWHM
Zakres absorbancji Do 3 AU
Czas analizy 10 - 60 sek. 
Dokładność długości fali < 0,02 nm do identyfikowalnego materiału odniesienia
Precyzja długości fali < 0,005 nm
Zakres długości fali 680 - 2600 nm  
Liczba punktów danych 1920    
Pełny zakres szumu fotometrycznego < 20 µAu    
Walizka na instrumenty Malowane proszkowo aluminium, całkowicie szczelne, bez wentylacji lub wentylatora
Zgodność z normą ISO 12099 Pasze zwierzęce, zboża i produkty zbożowe mielone - Wytyczne do stosowania spektrometrii 

w bliskiej podczerwieni
Wbudowany komputer Windows 10 Professional, SSD
Tworzenie sieci Zgodność z LIMS, port HDMI, 4 porty USB
Temperatura pracy 1 - 40°C
Wilgotność otoczenia < 95% RH, zalecane < 85% RH

SPECYFIKACJA

Numer części Opis
US-SPSR-XTR Analizator NIR SpectraStar XT-R zawierający podwójny monochromator, obrotowe okno górne, wbudowany 

komputer z systemem Windows 10 z 17” ekranem dotykowym, oprogramowanie UScan, adapter do wielu 
kubków, pierścień kubka/proszku oraz wzorce TAS.   


