
 
 
 
 
 

OMEGANALYZER G 
 
 

 
 

Analizoare de precizie NIR pentru agricultură, industria 
alimentară, chimică  şi farmaceutică 

 
Instrumentul  OmegAnalyzer G™  este destinat pentru efectuarea părţii cele mai grele ale 
analizelor pentru cereale din gama analizoarelor NIR a mărcii Bruins Instruments  .  Tipul „G” 
este un instrument polivalent pentru analiza cerealelor şi seminţelor , ca grâul, orzul, porumbul, 
orezul,  rizs, soia, rapiţă etc.   Aparatul posedă certificat  NTEP  din SUA  şi o serie întreagă de 
opţiuni inovatoare  şi accesorii complementare utile. 
 
Domenii tipice  de  utilizare 
  
Se foloseşte pentru  analiza seminţelor de cereale şi alte boabe, ca: porumbul, orezul, grâul, 
orzul, secara, soia, seminţe oleaginoase etc.  
Cu ajutorul microcelulei opţionale se pot obţine rezultate din probe mici de făinuri, 
pulberi şi cereale. Ne stau la dispoziţie calibrări universale pentru determinarea 
conţinutului de umiditate,proteine, uleiuri/grăsimi, amidon, fibre, gluten, 
testul lui Zeleny  şi alte însuşiri. 
 
Serviciile noastre de  calibrare pot dezvolta  calibrări şi pentru produse speciale sau seminţe mai 
puţin comune, pentru parametrii sau însuşiri opţionale.   
 
Caracteristici  esenţiali :  
 
 posedă  certificat  NTEP  
 Microcelule variabile între  8-30 mm pentru analiza seminţelor  diferite 
 Timp  de  analiză ~ 45 sec  cu 16 sub - probe  
 Calibrări complet  transpolabile  între aparate de tipuri diferite . 
 
Opţiuni  
Determinarea masei hectolitrice  se face cu un dispozitiv opţional, care este 
înglobat în aparat şi efectuează determinări în mod automat , iar rezultatele sunt 
prezentate pe afişajul digital al aparatului. 
Microcelule  „ M icro Cell” – pentru determinarea cantităţilor mici de cereale, seminţe, făinuri 
sau pulberi  , cu dimensiunile între  3–30 mm . 
Temperatură  – determină temperatura cerealelor,  prezentate pe afişajul aparatului. 
 
Date  tehnice :   
Gabarit  exterior : 580 x 400 x 470 mm (22,8 x 15,7 x 18,5 inch)  
Greutatea proprie : 40 kg (88 lbs)  
Precizia domeniului de lungime de undă  : 730-1100nm de transmisie - 0,5nm  
Prezentarea probelor :  alimentarea automată,  cu determinări multiple de sub-probe 
 

 



       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analizorul AgriCheck™ este o soluţie economică pentru analiza cerealelor. Nu este chiar aşa de 
polivalent ca şi tipul OmegAnalyzerG   dar  ne oferă aceeaşi precizie şi exactitate ca şi acesta, 
numai în formă mai compactă.    
 
Doimenii tipice  de  utilizare 
Analiza cerealelor şi a seminţelor diferite cuprinde gama cerealelor uzuale , ca  porumb, soia, 
grâu, orz,  orez etc,  iar determinările de conţinut der umiditate, proteine, grăsimi / uleiuri, 
fibre, amidon, gluten, cenuşă, sedimentaţie etc.  sunt efectuate cu ajutorul unor calibrări 
universale .  
In mod opţional se poate dezvolta aparatul cu accesori montate pentru funcţionare în mod de 
reflexie ( AgriCheck Plus ): pentru pulberi fine, făinuri, ceaiuri praf, frunze de ceai, cafea, 
mirodenii , paste făinoase, aluaturi fine etc. 
 
Caracteristici  esenţiali :  
 
 Celula de 22mm poate determina scara largă a cerealelor, folosdind  technologia dinamică de 
    lărgirea spectrului , tip Bruins 
 Dozarea brevetată a probelor asigură determinări precise şi reale.  
 Mod de lucru opţional de reflexie pentru pulberi şi produse de patiserie 
 Timp de analiză de ~40  sec cu 10  sub-probe 
 Calibrări interpolabile între aparate de tipuri diferite 
 
Opţiuni :  
 
Metodă de reflexie :  – Portul de reflexie montat de aparat în mod opţional asigură 
determinări precise din pulberi fine ca făina, ceaiuri fine, cafea fină, mirodenii, alte pulberi fine 
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Insuşirile comune tuturor analizoarelor NIR Bruins Instruments  

 
Caracteristici  esenţiali :  
Calibrări total interpolabile – analizoarele NIR  Bruins Instruments sunt singurele instrumente cu 
afişaj digital de atingere pe plan mondial pe care calibrările pentru produsele diferite sunt totzal 
interpolabile, fără o altă potrivire sau calibrare . Linearitatea unică ale aparatelor exclude 
folosirea calibrprilor non-lineare, ca şi  ANN şi în locul lui se pot folosi calibrări 
multidimensionale, bazate statistic, ca  şi  PLS.  Monocromatorul tip Bruins  - „ Research Grade 
Precisiont „– a fost dezvoltat şi poerfecţionat timp de 30 de ani  és finomították, producând 
peste 10000 de unităţi. Acestea au fost folosite în aplicaţiifoarte importante, ca în filtrele optice 
de laser, în instrumente standardizate şi în controlul calitativ la aplicaţiilor din domeniul  militar.  
 
Siguranţă de grad industrial – prin folosirea unei singure piese mobile – exceptând sistemele 
de prelevarea probelor – analizoarele NIR marca Bruins sunt etichetate ca şi cele care 
funcţionează în mod precis , corect  în decurs de ani de zile fără orice calibrare sau potrivire 
ulterioară , folosind numaicalibrările iniţiale ! 
 
Funcţionare cu  fascicul dublu de radiaţi i – Toate aparatele  Bruins folosesc un singur 
canal , funcţionarea cu precizia sporită este asigurată prin funcţionarea cu fascicul dublu de 
radiaţii . Această tehnică este aplicată în cazul spectrofotometrelor de cercetare, de mare 
precizie. Determinările cu fascicul dublu de radiaţii sunt bazate pe rezultatele obţinute pe 
contraprobe faţă de determinările cu fascicul deschis de radiaţii,  pentru evitarea efectelor de 
distorsionare pe baza influenţei condiţiilor de mediu, de schimbarea aparaturii de determinare în 
perioade de timp mai scurte sau mai lungi. 
 
Softul aparatelor  
Softul de prezicere ( Omega Predict Software ) – foloseşte afişajul color de atingere de mare 
rezoluţie în vederea dirijării utilizatorului prin şirul determinărilor simple . Toate datele obţinute 
din determinări – incluzând tot spectrul existent – sunt in troduse în baza de date Predict.  
Funcţiile administrative cu parolă  asigură potrivirea meniului la aşteptările operatorului la 
nivelul de funcţionare tehnologică, configurarea produselor  şi efectuarea calibrărilor.    
Spectrul şi rezultatele sunt exportabile pe PC sau pe USB.  
Softul  Omega Predict foloseşte softul multiparametru de analiză  industrial standard GRAMS 
PLSplus/IQ  la alcătuirea calibrărilor pentru orice produs .  
Ca diferenţa faţă de alte tipuri de analizoare NIR , calibrările se bazează pe modelele statistice 
de sunete care – pe lângă asigurarea tuturor calibrărilor interpolabile -  semnalizează autentic 
prezenţa probelor improprii  sau problemele apăruta la aparate , eliminând  în  mod virtual 
rezultatele imprecise sau dubitabile .  
Softul Omega Predict foloseşte şi calibrările obţinute pe aparatele mai vechi pe bază de filtre, 
folosind şi metoda  MLR ( Multiple Linear Regression) care se poate transmite uşor pe orice 
analizor NIR marca Bruins pentru efectuarea analizelor şi rulare rapidă, fără o recalibrare 
costisitoare. 
 
Softul de analiză „Omega-Pro” –  este un soft  spectroscopic utilat cu toate însuşirile 
necesare, care se aplică pe instrumentul ultrafin de  grad de cercetare InfraScan . 
 
Transmitera de date  – Conţine softul de reţea şi telecomanda.  
 
Hardul instrumentului -  este cu reţea de carduri PC înglobate şi conexiuni USB. Are 
memorie industrială flash de 2GB  boot. Pentru stocarea datelor. Opţional se poate cere 
monitor, mouse extern şi tastatură. 
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