Analiza piwa
Przegląd

Ciśnieniowe
i bezciśnieniowe
analizatory piwa

Rozwiązania do zoptymalizowanego badania piwa
Gotowe do pracy w każdych
warunkach
Sercem urządzenia Alcolyzer Beer ME
jest objęty ochroną patentową moduł
do selektywnego pomiaru zawartości
alkoholu: wykorzystuje on wąski,
bardzo charakterystyczny dla alkoholu
zakres widma bliskiej podczerwieni w
celu określenia zawartości alkoholu we
wszystkich rodzajach piwa.

Najważniejsze funkcje:
-- Badanie piw i mieszanek piw,
-- Badanie piw niskoalkoholowych i
bezalkoholowych,
-- Badanie w warunkach wysokiej
temperatury i dużej wilgotności.

Podstawowe konfiguracje

System do badania
piwa Alcolyzer
DMA™ M
Alcolyzer Beer ME
do oznaczania zawartości alkoholu
i ekstraktu

System do badania
piwa
Alcolyzer
PBA-B M
DMA™ M
Alcolyzer Beer ME
CarboQC ME
do oznaczania zawartości
alkoholu, ekstraktu i CO2

Opcjonalne moduły na potrzeby każdego etapu produkcji

System do badania
piwa Alcolyzer

System do badania
piwa Alcolyzer
PBA-B M

Podajnik próbek Xsample™ 320
lub

pH ME/pH ME Beverage
do oznaczania odczynu pH

Xsample™ 520
do zautomatyzowanej analizy

HazeQC ME
do oznaczania zmętnienia

pH ME Beverage
do określania odczynu pH
Lovis 2000 ME
do określania lepkości

Option Color ME
do oznaczania barwy

PBA-B M
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty do
oznaczania zawartości alkoholu,
przeznaczony do użycia w warunkach
wysokiej temperatury i wilgotności
Opcja O2 Plus dla CarboQC ME do
oznaczania zawartości O2
HazeQC ME
do oznaczania zmętnienia
Option Color ME
do oznaczania barwy
pH ME
do oznaczania pH
PFD Plus Filling Device
do napełniania pod ciśnieniem

System do badania piwa Alcolyzer
Dzięki modułowej budowie system do badania piwa Alcolyzer jest dostosowany
specjalnie do Twoich potrzeb. Podłączenie modułów pomiarowych do analizy
dodatkowych parametrów charakterystycznych dla piwa, takich jak wartość pH,
barwa lub zmętnienie, sprawi, że system spełni wszystkie Twoje wymagania.
Połączenie systemu z automatycznym podajnikiem próbek umożliwia obsługiwanie
dużych ilości próbek przy najwyższym poziomie zautomatyzowania.

Jedna próbka – wszystkie
parametry
Systemy do badania Alcolyzer pozwalają
określić zawartość alkoholu oraz inne ważne
parametry jakościowe, takie jak ekstrakt brzeczki
podstawowej, ekstrakt rzeczywisty, stopień
fermentacji, a ponadto opcjonalnie barwę,
lepkość, odczyn oraz zmętnienie. Wszystkie te
wielkości pomiarowe są określane w jednym
cyklu pomiarowym przeprowadzanym tylko dla
jednej próbki.

Zalety modułowej budowy
W wersji podstawowej system do badania piwa
Alcolyzer określa trzy najważniejsze parametry
piwa: zawartość alkoholu, ekstrakt brzeczki
podstawowej i ekstrakt rzeczywisty. System
może zostać rozbudowany o dodatkowe moduły
pomiarowe do określania barwy, zmętnienia,
lepkości lub wartości pH, dzięki czemu zaspokoi
wszystkie Twoje potrzeby.

Pełna gama zastosowań –
od piwa standardowego po
bezalkoholowe
Moduł pomiarowy Alcolyzer Beer ME umożliwia
badanie standardowych piw i mieszanek piwa,
a także oznaczanie niskiej zawartości alkoholu
w piwach bezalkoholowych. To przydatne
rozwiązanie pozwala na badanie wszystkich
rodzajów produktów za pomocą jednego
systemu.

Badanie piwa na każdym etapie produkcji

Analizator piwa w opakowaniu

System do badania piwa Alcolyzer

PBA-B M

------

-- Oszczędność czasu: równoległa analiza zawartości alkoholu, ekstraktu, CO2 oraz innych parametrów na podstawie badania jednej
próbki
-- Modułowa budowa systemu pomiarowego: możliwość rozpoczęcia od pomiaru podstawowych parametrów i późniejszej rozbudowy
-- Niewymagane przygotowywanie próbek: napełnianie pod ciśnieniem bezpośrednio z opakowania
-- Konfiguracja Heavy Duty do użytku w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności
-- Jedno urządzenie do kontroli jakości przeznaczone do wszystkich pojemników: puszek, szklanych butelek i butelek PET.

Możliwość badania wszystkich produktów z Twojej oferty – od piwa bezalkoholowego po piwo niskoalkoholowe i standardowe.
Monitorowanie całego procesu, począwszy od badania brzeczki, a skończywszy na gotowym produkcie.
Łatwa obsługa dużej ilości próbek za pomocą wbudowanego podajnika próbek.
Selektywny pomiar zawartości alkoholu wyklucza wpływ pozostałych składników próbki.
Wbudowana standardowa procedura obsługi pozwala automatycznie utrzymywać wydajność urządzenia.

Podajnik próbek:
Xsample™ 320

Podajnik próbek:
Xsample™ 520

Łatwy w instalacji uniwersalny
podajnik próbek Xsample™ 320
pozwala zaoszczędzić miejsce
i współpracuje z wszystkimi
urządzeniami DMA™ M, Lovis M/
ME, i Alcolyzer M. Po naciśnięciu
przycisku "start", Xsample™ 320
automatycznie napełnia celę
pomiarową próbką.

Za pomocą pompy perystaltycznej
próbki napełniane są z
24-pozycyjnego magazynka. W
trakcie obsługi próbek Xsample™
520 wykonuje rutynowe czynności
i pozwala skupić się na innych
zadaniach. Dostępnych jest
pięć trybów ładowania próbek,
które zapobiegają tworzeniu się
pęcherzyków powietrza.

Moduły pomiarowe pH ME /
pH ME Beverage
Połączenie modułu pomiarowego
pH ME z wybranym systemem
pozwala na jednoczesne mierzenie
wartości pH i innych charakterystycznych dla piwa parametrów. Moduł
pH ME Beverage został zaprojektowany z myślą o pomiarze próbek
napojów i podobnych w systemach
bezciśnieniowych. Do pomiaru
próbek w systemach ciśnieniowych
należy korzystać z modułu pH ME.

Lepkość: Lovis 2000 ME

Zmętnienie: HazeQC ME

Zawartość CO2: CarboQC ME

Lovis 2000 ME pozwala precyzyjnie i
wiarygodnie określić lepkość, mierząc
czas toczenia się kuli w kapilarze
wypełnionej próbką. Lepkość brzeczki
jest bezpośrednio powiązana z szeregiem parametrów jakościowych takich
jak filtrowalność piwa, jego smak
i trwałość piany. Pomiar lepkości
brzeczki za pomocą Lovis 2000 ME
odbywa się zgodnie z wytycznymi EBC
i MEBAK.

HazeQC ME to moduł przeznaczony
do laboratoryjnych urządzeń
pomiarowych firmy Anton Paar,
który służy do pomiaru zmętnienia
wszelkiego rodzaju cieczy,
zwłaszcza piwa i mieszanek piw.
Za pomocą termostatu Peltiera cela
pomiarowa urządzenia HazeQC ME
reguluje temperaturę, zapewniając
wiarygodny odczyt dokładnie w
zadanej temperaturze – spełniając
w ten sposób niezbędny warunek
każdego badania.

CarboQC ME dokładnie i
wiarygodnie określa zawartość
rozpuszczonego CO2 w
napojach. Opatentowana metoda
wielokrotnego zwiększania objętości
eliminuje wpływ rozpuszczonych
gazów resztkowych (np. N2 i O2) na
uzyskany wynik pomiaru.

Określenie zawartości O2 i
TPO (całkowitej zawartości
tlenu w opakowaniu): Opcja
O2 Plus przeznaczony dla
CarboQC ME

Opcja pomiaru barwy 430nm
ME
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Optochemiczny czujnik tlenu
pozwala określać zawartość tlenu w
sposób sprawdzony i wiarygodny.
Opcję O2 Plus można łatwo zamontować w posiadanym urządzeniu
CarboQC ME i PFD (Plus) Pomiar
zawartości O2 w próbce jest niezbędny do ustalenia okresu trwałości
końcowego produktu.

Opcja pomiaru barwy (The
Option Color ME) to rozszerzenie
urządzenia Alcolyzer Beer ME,
które pozwala na równoczesny
pomiar barwy piwa w 430 nm.
Wyniki pomiarów wykonywanych
za pomocą Option Color ME są
zgodne ze standardami określonymi
przez MEBAK i EBC.

Zawartość alkoholu: Alcolyzer
Beer ME Heavy Duty
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty
dokładnie określa zawartość
alkoholu w piwie standardowym,
niskoalkoholowym, a także w
mieszaninach piw. W porównaniu
z Alcolyzer Beer ME specjalna
konstrukcja umożliwia wykonanie
wiarygodnego badania w trudnych
warunkach: temperaturze otoczenia
dochodzącej do 35°C i przy
wilgotności względnej sięgającej
90%.

PBA-B M
Analizator piwa w opakowaniu
Konwencjonalne metody badań wymagają odgazowania próbki przed
wykonaniem pomiaru, ponieważ rozpuszczony CO2 może powodować
błędne odczytanie gęstości i innych parametrów. System PBA-B
M przekazuje do celi pomiarowej próbkę pobraną bezpośrednio z
opakowania. Eliminuje to konieczność przygotowania, wstępnego
ogrzewania, odgazowywania i filtrowania próbki. System PBA-B M
wykonuje wszystkie pomiary (zawartości alkoholu, ekstraktu, CO2
oraz opcjonalnie O2, barwy, pH oraz zmętnienia) w ramach jednego
cyklu, na podstawie jednej próbki. Automatycznie koryguje on
wpływ rozpuszczonego CO2 na rezultat pomiaru gęstości próbki i
określa parametry piwa z uwzględnieniem korekty wpływu CO2.

Brak wpływu operatora
Systemy PBA M są nie tylko znacznie szybsze, ale także
o wiele bardziej niezawodne niż wcześniejsze rutynowe
badania. Możliwość powstania błędów na etapie
przygotowania próbki została całkowicie wykluczona.
Systemy PBA M są łatwe w użyciu i gwarantują uzyskanie
dokładnych wyników pomiarów, ponieważ nie jest
wymagane przygotowywanie próbki.

Sześciokrotne skrócenie czasu
w porównaniu z metodami
konwencjonalnymi
Automatyczne napełnianie próbek bezpośrednio z
opakowania oraz automatyczna korekta wpływu CO2 na
uzyskane wyniki sprawiają, że PBA-B M kończy badanie
napojów w opakowaniach do sześciu razy szybciej niż
w przypadku konwencjonalnych metod. Sprawia to, że
PBA-B M to idealne rozwiązanie w przypadku badań,
które muszą być wykonane w bardzo krótkim czasie.

Gotowość do pracy w trudnych
warunkach
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty pozwala użytkować
PBA-B M w temperaturach otoczenia dochodzących do
35°C i przy wilgotności względnej równej 90%. Dzięki
temu możliwe jest zainstalowanie systemu w obszarach
produkcyjnych i bezpośrednie badanie produktów w
butelkach.

Przygotowywanie próbek nie jest
konieczne
Dzięki napełnianiu ciśnieniowemu i automatycznej korekcji
wpływu CO2czasochłonne przygotowywanie próbek
należy do przeszłości.

Systemy konwencjonalne

PBA-B M

Ogrzewanie próbki o niskiej temperaturze

5 minut

(w przypadku zastosowania opcji kondycjonera
próbki)

Odgazowywanie i filtrowanie próbki

5 minut

Nie jest wymagane

Zawartość alkoholu i gęstość

4 minuty

Stężenie CO2

2 minuty

Stężenie O2 (opcjonalnie)

2 minuty

pH (opcjonalnie)

2 minuty

Mętność (opcjonalnie)

2 minuty

Barwa (opcjonalnie)

2 minuty

Nie jest wymagane

4 minuty

Czas całkowity

24 minuty

Bez wydłużenia
czasu pomiaru

4 minuty

Dane techniczne
Systemy pomiarowe

Powtarzalność (odchylenie standardowe)

Zawartość alkoholu

od 0% obj. do 12% obj.

Ekran dotykowy

10,4", ekran dotykowy TFT PCAP, 640 x 480 pikseli

Ekstrakt brzeczki podstawowej

od 0° do 30° Plato

Pamięć

1000 wyników pomiarów bez/ze zdjęciami z kamery

Zawartość ekstraktu

od 0% wag. do 20% wag.

Złącza

4 x USB (2.0 full speed), 1 x Ethernet (100 Mbit), 1 x CAN Bus, 1 x RS-232, 1 x VGA

Gęstość

od 0 do 3 g/cm

Ustawienia drukarki RS-232

Barwa (opcjonalnie)

od 0 do 120 EBC

Złącze: RS-232 C;
Szybkość transmisji: 9600; kontrola parzystość: brak; bit stopu: 1; bity danych: 8

Lepkość (opcjonalnie)

od 0,3 do 10 000 mPa·s

Napięcie

AC 100 do 240 V, 50/60 Hz

pH (opcjonalnie)

od 0 do 14 pH

Warunki otoczenia (EN 61010)

Tylko do użytku w pomieszczeniach

Temperatura otoczenia

od 15°C do 35°C (od 59°F do 95°F)

Zmętnienie (opcjonalnie)

od 0 do 100 EBC
(wyświetlane są wartości do 200 EBC)

Zawartość alkoholu

0,01% obj.

Wilgotność powietrza

Ekstrakt brzeczki podstawowej

0,03° Plato

bez kondensacji
20°C, wilgotność
25°C, wilgotność
30°C, wilgotność
35°C, wilgotność

Zawartość ekstraktu

0,01% wag.

Stopień zanieczyszczenia

2

Gęstość

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

Kategoria przepięć

II

Barwa (opcjonalnie)

0,1 EBC

Lepkość (opcjonalnie)

0,1 %*

pH (opcjonalnie)

0,02 pH (w zakresie od 3 do 7 pH)

Zmętnienie (opcjonalnie)

0,02 EBC

3

3

Regulacja temperatury
Regulacja temperatury, zmętnienie

względna:
względna:
względna:
względna:

<
<
<
<

90%
60%
45%
90% (wyłącznie Alcolyzer Beer ME Heavy Duty)

za pomocą wbudowanego termostatu Peltiera
0,01°C powtarzalności (odchylenie standardowe) w zakresie od -5 do 40°C

Objętość próbki

od 120 do 150 ml

Typowy czas badania pojedynczej próbki

od 3 min do 4 min
6 bar ± 0,5 bar (87 psi ± 7 psi), względnie

440 mm

Zasilanie gazem pod ciśnieniem

670 mm

Zakres pomiaru

Informacje ogólne

* O dalsze informacje zapytaj przedstawiciela Anton Paar.

Dodatkowe dane techniczne – PBA M
Zakres pomiaru

Powtarzalność (odchylenie standardowe)

Zawartość alkoholu

od 0% obj. do 12% obj.

Ekstrakt brzeczki podstawowej

od 0° do 30° stopni Plato

Stężenie CO2

0,01 g/l (0,005 obj.)

Stężenie O2 (opcjonalnie)

±2 ppb

710

mm

m

4

m
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mm

m
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