
The VISUM devices measure quality 
parameter using optical sensor in the 
invisible near infrared ranges

L’ús del NIR en el sector carni, millora la 
qualitat I estandaritza el producte
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Enginyeria especialitzada en la 

digitalització de processos

+10 anys d’experiencia amb +70 

treballadors.

Oficina principal a Castelldefels I 

delegació a Dublin

Unitats de Negoci

Monitorització en línia amb eines 

fotòniques

Tecnologies de la informació



Però, d’on surten les dades??

Industria 4.0



NIR - Fonaments

Tot es basa en l’espectre de la llum.

Els sensors NIR analitzen la llum que el 

producte absorbeix.

Treballem amb l’espectre resultant on 

trobem la composició física química 

dels components.

Amb referències de laboratori i 

quimiometria, determinem les zones on 

els components a analitzar es 

manifesten amb concentracions 

superiors a 1%.



Determinació de contingut de magre I 

greix, proteïna I humitat.

Aplicacions del NIR en el sector carni



Cossos estranys a superfície; plàstics, 

cartró, ossos, cartílags…

Aplicacions del NIR en el sector carni



Detecció de frau

Aplicacions del NIR en el sector carni
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Imatge A

5% carn picada de poltre 
i 95% de vaca

Imatge B

50% carn picada de 
poltre i 50% de vaca

Imatge C

95% carn picada de 
poltre i 5% de vaca



Paràmetres de qualitat amb una 

presència superior o igual a 1g/100g

○ Clorurs en curats

○ Condiments

○ Col·lagen

○ Mioglobina

Color

Paràmetres de classificació

○ Tendresa

○ Marmolado

○ Animals malalts vs sans

○ Tumors en la pell

Aplicacions del NIR en el sector carni



Analitzadors NIR / HSI industrials

Monitoritzat en continu amb temps de resposta inferiors a 3”

Desenvolupament i adaptació de llibreries

Sistemes oberts per a l’usuari

Familia VISUM Lab2Line



Familia VISUM Lab2Line

Analitzador HSI industrial

Anàlisi en continu 

de % en greixos

Anàlisi en continu 

de proteïna i 

humitat.

Detecció de 

cossos estranys

Detecció de frau

Pes

Rebuig



Laboratori a la línia de producció. 

Te una repetibilitat superior al mètode 

de laboratori

Resultats de paràmetres de qualitat 

en pocs segons

La qualitat del vostre producte no 

dependrà de les persones

Anàlisis de matèria primera a la 

recepció

Control de paràmetres clau per a 

l'estandardització del producte

Avantatges del NIR pel sector



Detecció primerenca d’anomalies 

inesperades

Entendre i controlar millor el 

vostre producte

Reduir costos

Reducció de queixes dels client

Avantatges del NIR pel sector



És tant precís que genera falses 

expectatives. Tracteu amb producte complex

Creació de la llibreria

Afinar llibreries amb el pas del temps. Canvis 

de matrius

L’estimes per totes les avantatges que té, el 

principal, et fa la vida més fàcil

NIR o l’estimes o l’odies…



Empresa catalana. Proximitat

Experts. Entenem els vostres 

problemes.

Flexibilitat. Ens adaptem  a les vostres 

necessitats.

Rapidesa en el desenvolupament de 

nous paràmetres.

Agent TECNIO.

Per què treballar amb IRIS
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