
   A tecnologia moderna para 
controlar e medir a qualidade 

dos alimentos

Ciência aplicada aos 
alimentos desde o 
campo até a fábrica.
Felix Instrumentos - Food Science  desenha, 
projeta e fabrica ferramentas para medir a 
qualidade de frutas frescas. Os produtores, 
embaladores e manipuladores usam os nossos 
instrumentos para gerenciar a qualidade 
de produtos e aumentar a vida na 
prateleira. Ao contrário das técnicas 
subjetivas, nossas ferramentas 
de medição fornecem dados 
objetivos, repetíveis sobre as 
concentrações de gás, o conteúdo 
de açúcar, teor de 
água, acidez e 
qualquer número 
de medidas 
fundamentais 
de qualidade 
de produtos 
frescos.



Felix Instruments
Ciencia aplicada aos alimentos

F-750 Medidor de Qualidade da fruta
O F-750 usa Infravermelho Próximo (NIR) Espectroscopia para 
medir qualidades internas  de forma não destrutiva. Cada exame 
demora menos de cinco segundos e penetra na conteudo da 
fruta. Qualidades medidas incluem: total sólidos solúveis (Brix), 
acidez titulável, Matéria Seca, firmeza e cor interna.

F-950 Medidor da liberacao de etileno
O F-950 é um analisador de 3 gases: etileno (C2H4), Dióxido de 
carbono (CO2) e de oxigênio (O2). O dispositivo é facilmente 
transportado para a inspeção de gases de  amadurecimento 
em qualquer ambiente. O amostrador incluso possibilita a 
rapida e facil inspecao da atmosfera modificada no interior da 
embalagem (MAP).
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F-900 Medidor  portátil de Etileno
O F-900 é capaz de medir níveis baixos em parte por bilhão de 
etileno a partir de uma única fruta ou uma camara inteira . Um 
terminal na parte traseira permite a comunicação com sistemas 
de controle de etileno e dataloggers. Os opcionais sao:  anali-
sadores de gás O2, porta  para amostras de pequeno volume, 
câmaras de armazenagem e mala de transporte em caso de 
viagens.


