Visão geral
análise de cervejas

Sistemas de análise
pressurizados e
não pressurizados

Soluções para a análise otimizada de cervejas
Preparado para qualquer
circunstância
O ponto fundamental do
Alcolyzer Beer ME é a sua medição
de álcool patenteada e seletiva: Ele
usa um intervalo estreito e altamente
específico de álcool no espectro de
NIR para quantificar o teor de álcool
em todos os tipos de cervejas.

Resumo dos recursos:
-- Análise de cervejas e
misturas de cervejas
-- Análise de cervejas não alcoólicas
e com baixo teor alcoólico
-- Análise em ambientes
quentes e úmidos

Configurações básicas

Sistema de Análise
Alcolyzer Beer
DMA M
Alcolyzer Beer ME
para determinar o teor alcoólico e
de extrato

Sistema de Análise
Alcolyzer Beer
PBA-B M
DMA M
Alcolyzer Beer ME
CarboQC ME
para determinar o álcool, extrato e
conteúdo de CO2

Módulos opcionais para cada etapa da produção

Sistema de Análise
Alcolyzer Beer
Xsample 320 ou
Trocador de amostras
Xsample 520 para análises
automáticas
pH ME para bebidas
para determinar o pH
Lovis 2000 ME
para determinar a viscosidade

Sistema de Análise
Alcolyzer Beer
PBA-B M
pH ME / Bebidas pH ME
para determinar o pH
HazeQC ME
para a determinação da turbidez
Opção Color ME
para determinar a cor

PBA-B M
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty
para determinar o teor alcoólico,
projetado para uso em áreas
quentes e úmidas
Opção O2 Plus para
CarboQC ME para determinar o
teor de O2
HazeQC ME
para a determinação da turbidez
Opção Color ME
para determinar a cor
pH ME
para determinar o pH
Dispositivo de enchimento
PFD Plus
para enchimento pressurizado

Sistema de Análise Alcolyzer Beer
Graças à modularidade, o sistema de análise Alcolyzer Beer é feito sob medida
para as suas necessidades. Conecte módulos de medição para análise de outros
parâmetros específicos de cervejas, como pH, cor ou valor de turbidez, e o sistema
atenderá exatamente às suas necessidades. Combinar o sistema com um trocador
de amostras automático permite o manuseio de um alto número de amostras no
mais alto patamar de automação.

Uma só amostra: todos os
parâmetros
Os Sistemas de Análise Alcolyzer determinam o
teor alcoólico e outros importantes parâmetros
de CQ, tais como o extrato original, extrato real,
grau de fermentação e, opcionalmente, também
a cor, viscosidade], pH e turbidez, tudo isso em
um só ciclo de medição a partir de uma única
amostra.

O poder da modularidade
Em sua versão básica, o Sistema de Análise de
Cerveja Alcolyzer determina os três parâmetros
mais importantes da cerveja: álcool, extrato
original e extrato real. Amplie o seu sistema
com módulos de medição adicionais para cor,
turbidez, viscosidade ou pH e deixe que ele
atenda às suas necessidades.

O seu portfólio atendido: de
cervejas padrão até aquelas sem
álcool
O módulo de medição Alcolyzer Beer ME pode
medir cervejas padrão e bebidas misturadas
com cerveja, além de detectar o baixo teor
alcoólico em amostras sem álcool. Esse valioso
benefício permite a análise de todos os tipos de
produtos em um único sistema.

Análise de cerveja
em toda a produção

Análise final de
bebidas alcoólicas engarrafadas

Sistema de Análise Alcolyzer Beer

PBA-B M

------

------

Analise todo o seu portfólio, de cervejas não alcoólicas até aquelas com baixo teor de álcool ou padrão.
Monitore todo o seu processo: desde a análise de mosto até o produto acabado.
Gerencie facilmente a alta capacidade de processamento de amostras com a ajuda do trocador de amostras integrado.
Beneficie-se da medição seletiva do álcool sem a influência de outros ingredientes da amostra.
Deixe que o procedimento operacional padronizado mantenha automaticamente o desempenho do instrumento.

Unidade de enchimento de
amostras:
Xsample 320
A versátil unidade de enchimento
de amostras Xsample 320, de
simples instalação, economiza
espaço e é fácil de usar com todos
os instrumentos DMA Geração M,
Lovis M/ME, e Alcolyzer M. Basta
apertar um botão para que o
Xsample 320 deposite a amostra
nas células de medição.

pH ME / Módulos de medição
de bebidas pH ME
Combinar um módulo de medição
pH ME com o seu sistema preferido
permite a medição simultânea
do valor do pH com os outros
parâmetros específicos da cerveja.
O módulo para bebidas pH ME foi
concebido para bebidas e amostras
similares sem pressão. Use o
módulo pH ME com amostras
medidas sob pressão.

Trocador de amostras:
Xsample 520
As amostras são enchidas a partir
de um carrossel de 24 posições
com uma bomba peristáltica. O
Xsample 520 faz trabalhos rotineiros
e lhe permite realizar outras tarefas,
enquanto suas amostras são
processadas. Há cinco modos de
carregamento de amostra para um
enchimento sem bolhas.

Economize tempo: análises paralelas de álcool, extrato, CO2 e muito mais a partir de uma única amostra
Conceito de sistema modular de medição: comece com os parâmetros essenciais e modernize-o depois
Não é necessária a preparação da amostra: enchimento pressurizado, diretamente do pacote
Configuração Heavy Duty para uso em áreas com altas temperaturas e umidade
Uma solução de CQ para todas as embalagens, tais como latas, garrafas de vidro e garrafas PET

Viscosidade: Lovis 2000 ME

Turbidez: HazeQC ME

Teor de CO2: CarboQC ME

Com o Lovis 2000 ME, é possível
alcançar determinação de
viscosidade precisa e confiável ao
medir o tempo de rolagem de uma
bola em um capilar preenchido
com amostras. A viscosidade do
mosto está diretamente ligada a
diversos parâmetros de qualidade,
como filtrabilidade da cerveja,
estabilidade de espuma e sabor. A
medição de viscosidade do mosto
com o Lovis 2000 ME está em
conformidade com as diretrizes da
EBC e MEBAK.

O HazeQC ME é um módulo para
instrumentos laboratoriais de
medição de turbidez da Anton Paar
usado em todos os tipos de
líquidos, especialmente cerveja
e misturas. A célula de medição
do HazeQC ME é controlada por
temperatura e possui um robusto
termostato Peltier, o qual assegura
uma leitura confiável, exatamente
na temperatura ajustada, o que é
um fator essencial para a análise.

O CarboQC ME determina de forma
precisa e confiável o teor de CO2
dissolvido nas bebidas. O método
de expansão de volume múltiplo
patenteado elimina a influência
de outros gases dissolvidos (por
exemplo, N2 e O2) no seu resultado
de medição.

Teor de O2 e determinação de
TPO: Opção O2 Plus para a
CarboQC ME

Opção de cor 430nm ME

Sistema de Análise
Alcolyzer Beer

PBA-B M

DMA M
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O sensor óptico e químico de
oxigênio da Opção O2 Plus oferece
uma maneira comprovada e segura
de determinar o teor de oxigênio.
A Opção O2 Plus também pode
ser facilmente incorporada ao
seu CarboQC ME e PFD (Plus) já
existente. A medição do teor de
O2 de uma amostra é fundamental
para calcular a data de validade do
produto acabado.

O ME com Opção Cor é uma
extensão de seu Alcolyzer Beer ME,
a qual permite a medição
simultânea da cor da cerveja
a 430 nm. Os resultados
proporcionados pelo ME com
Opção Cor estão em conformidade
com normas tais como a MEBAK
ou a EBC.

Conteúdo do álcool:
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty
O Alcolyzer Beer ME Heavy Duty
determina com precisão o teor
alcoólico em cervejas padrão, de
baixo teor alcoólico e em misturas
de cerveja. Em comparação com
o Alcolyzer Beer ME, o design
especial possibilita a análise
confiável em condições complexas
de temperatura ambiente de até
35 °C e umidade relativa de 90 %.

PBA-B M
Analisador de bebidas envasadas para cervejas
Os métodos de análise convencionais requerem a desgaseificação da
amostra antes das medições, visto que o CO2 dissolvido pode falsificar
a densidade medida e outros parâmetros. Como o sistema PBA-B M
enche a amostra nas células de medição diretamente da embalagem,
não é necessário realizar a preparação da amostra, ou seja, nada
de pré-aquecimento, desgaseificação ou filtragem. O PBA-B M
realiza todas as medições (álcool, extrato, CO2 e, opcionalmente,
O2, cor, pH e turbidez) em apenas um ciclo, com uma única
amostra. Ele corrige automaticamente a influência do CO2
dissolvido na densidade da amostra medida e determina os
parâmetros da cerveja com correção de CO2.

Sem influência do operador
Os sistemas PBA Geração M não apenas são
muito mais rápidos, como também são mais
confiáveis do que as análises de rotina antigas. Os
possíveis erros durante a preparação da amostra
são totalmente evitados. Os sistemas PBA M são
fáceis de usar e garantem excelentes resultados
de medição, uma vez que não é necessária a
preparação da amostra.

Seis vezes mais rápido do que
métodos convencionais
O enchimento pressurizado automático diretamente
do pacote e a correção automática de CO2 dos
resultados obtidos permitem que o PBA-B M
conclua a análise da sua bebida envasada até seis
vezes mais rápido do que métodos convencionais.
Isso torna o PBA-B M a solução ideal para análises
onde o tempo é crítico.

Preparado para condições de
serviços pesados
O Alcolyzer Beer ME Heavy Duty possibilita a
operação do PBA-B M em temperaturas ambiente
de até 35 °C (95 °F) e umidade relativa de 90%.
Isso permite a instalação do sistema em áreas de
produção onde produtos engarrafados podem ser
analisados diretamente.

Sem necessidade de preparação
da amostra
Diga adeus ao preparo demorado de amostras
graças ao enchimento por pressão e à correção
automática de CO2.

Sistemas convencionais
Aquecimento da amostra fria

5 minutos

Desgaseificação e filtragem da amostra

5 minutos

Álcool e densidade

4 minutos

CO2

2 minutos

O2 (opcional)

2 minutos

pH (opcional)

2 minutos

Turbidez (opcional)

2 minutos

Cor (opcional)

2 minutos

Tempo total

24 minutos

PBA-B M
Não necessário

(ao utilizar a opção de condicionador de amostra)

Não requerido

4 minutos

Sem aumento do tempo de medição

4 minutos

Especificações
Sistemas
0 %v/v a 12 %v/v

Tela sensível ao toque

Tela sensível ao toque TFT PCAP 640 x 480 px com 10,4"

Extrato original

0 plato a 30 plato

Memória

1000 valores de medição com/sem fotos de câmera

Teor de extrato:

0 %p/p a 20 %p/p

Interfaces

Densidade

0 g/cm3 a 3 g/cm3

4 x USB (2.0 velocidade completa), 1 x Ethernet (100 Mbit), 1 barramento CAN;
1 x RS-232, 1 x VGA

Cor (opcional)

0 EBC a 120 EBC

RS-232 configurações da impressora

Interface: RS-232 C;
Frequência de transmissão: 9600; Paridade: nenhuma: Bit de parada: 1; bits de dados: 8

Viscosidade (opcional)

0,3 a 10.000 mPa.s

Tensão

100 a 240 V CA , 50/60 Hz

pH (opcional)

0 pH a 14 pH

Condições ambientais (EN 61010)

Apenas uso interno

Turbidez (opcional)

0 EBC a 100 EBC
(são exibidos valores de até 200 EBC)

Temperatura ambiente

15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F)

Teor alcoólico:

0,01 %v/v

Extrato original

0,03 de °Plato

Umidade do ar

Teor de extrato:

0,01 %w/w

se condensação
20 °C, umidade relativa
25 °C, umidade relativa
30 °C, umidade relativa
35 °C, umidade relativa

0,00001 g/cm3 (DMA™ 4500 M)
0,000001 g/cm3 (DMA™ 5000 M)

Grau de poluição

2

Densidade

Categoria de sobretensão

II

Cor (opcional)

0,1 EBC

Viscosidade (opcional)

0,1 %*

pH (opcional)

0,02 pH (na faixa de 3 pH a 7 pH)

Turbidez (opcional)

0,02 EBC

Controle da temperatura

90%
60%
45%
90% (apenas no Alcolyzer Beer ME Heavy Duty)

0,01 °C D.p. da repetibilidade na faixa de -5 °C a 40 °C

Volume da amostra

120 a 150 mL

Tempo normal de medição por amostra

3 min a 4 min

Fornecimento de gás pressurizado

6 bar ± 0,5 bar (87 psi ± 7 psi), relativo

* Para mais informações, entre em contato com seu representante Anton Paar.

Outras especificações – PBA M

Repetibilidade d.p.

até
até
até
até

Termostato integrado Peltier

Controle da temperatura, turbidez

Faixa de medição

de
de
de
de

Teor alcoólico:

0 %v/v a 12 %v/v

Extrato original

0 plato a 30 plato

CO2

0,01 g/L (0,005 vol.)

O2 (opcional)

+2 ppb

670 mm (26,4 polegadas)

Repetibilidade d.p.

Teor alcoólico:

440 mm (17,3 polegadas)

Faixa de medição

Geral
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