Bira Analizine
Genel Bakış

Basınçlı ve
Basınçsız Analiz
Sistemleri

En İyi Bira Analizi için Çözümler
Her duruma uygun olarak
hazırlanmıştır
Alcolyzer Beer ME‘nin temelinde patentli
seçici alkol ölçümü yer almaktadır:
NIR spektrumunda dar ve büyük ölçüde
alkollere özel bir aralıktan yararlanarak
her çeşit biradaki alkol içeriğini belirler.

Kısaca özellikleri:
-- Bira ve bira karışımlarının analizi
-- Düşük alkollü ve alkolsüz
biraların analizi
-- Sıcak ve nemli ortamlarda analiz

Temel konfigürasyonlar

Alcolyzer Beer
Analiz Sistemi
DMA M
Alcolyzer Beer ME
alkol ve ekstrakt içeriğini
belirlemek için

Alcolyzer BeerAnaliz Sistemi
PBA-B M
DMA M
Alcolyzer Beer ME
CarboQC ME
alkol, ekstrakt ve CO2 içeriğini
belirlemek için

Üretimdeki her adım için opsiyonel modüller

Alcolyzer Beer Analiz
Sistemi
Xsample 320 veya
Xsample 520 örnek değiştirici
otomatik analiz için
pH ME İçecek
pH‘ı belirlemek için
Lovis 2000 ME
viskoziteyi belirlemek için

Alcolyzer Beer Analiz Sistemi
PBA-B M
pH ME/pH ME İçecek
pH’ı belirlemek için
HazeQC ME
bulanıklığı belirlemek için
Option Color ME
rengi belirlemek için

PBA-B M
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty
alkol içeriğini belirlemek için,
sıcak ve nemli ortamlarda
kullanıma uygun tasarlanmıştır
CarboQC ME için Option O2 Plus
O2 içeriğini belirlemek için
HazeQC ME
bulanıklığı belirlemek için
Option Color ME
rengi belirlemek için
pH ME
pH‘ı belirlemek için
PFD Plus Örnek Doldurma
Ünitesi
basınçlı doldurma için

Alcolyzer Beer Analiz Sistemi
Alcolyzer Beer Analiz Sistemi, modüler yapısı sayesinde ihtiyaçlarınıza tam
olarak uyum sağlar. Sisteme pH, renk veya bulanıklık değeri gibi biraya özel ek
parametrelerin analizine yarayan ölçüm modülleri ekleyerek tüm gereksinimlerinizi
karşılayabilirsiniz. Sistemi bir otomatik örnek değiştirici ile birleştirerek en üst düzey
otomasyonla yüksek örnek iş hacimlerini halledebilirsiniz.

Tek örnek – tüm parametreler
Alcolyzer Analiz Sistemleri, tek ölçüm
döngüsünde ve tek örnekten alkol içeriğini ve
orijinal ekstrakt, gerçek ekstrakt, fermantasyon
derecesi ve isteğe bağlı olarak renk, viskozite,
pH ve bulanıklık gibi önemli kalite kontrol
parametrelerini belirler.

Modülerlik gücü
Temel modelinde Alcolyzer Beer Analiz Sistemi,
en önemli bira parametrelerini belirler: alkol,
orijinal ekstrakt ve gerçek ekstrakt. Sisteminizi
renk, bulanıklık, viskozite ya da pH için ek ölçüm
modülleri ile genişletin ve gereksinimlerinizi
karşılamasını sağlayın.

Standart biradan alkolsüz
biraya kadar tüm portföyünüzle
kullanabilirsiniz
Alcolyzer Beer ME ölçüm modülü, standart
biraları ve bira karışımlı içkileri analiz edebilir
ve alkolsüz örneklerdeki düşük alkol içeriğini
izleyebilir. Bu değerli avantaj sayesinde tek bir
sistemle her çeşit ürünü analiz edebilirsiniz.

Tüm Üretim Sürecinde Bira Analizi

Şişelenmiş Alkollü İçeceklerde Son Analiz

Alcolyzer Beer Analiz Sistemi

PBA-B M

------

------

Alkolsüz biralardan düşük alkollü ve standart biralara kadar tüm ürün portföyünüzü analiz edin.
Malt analizinden tamamlanmış üretime kadar tüm sürecinizi izleyin.
Ürünün örnek değiştiricisinin yardımıyla kolayca yüksek örnek verimini yönetin.
Örnekteki diğer içeriklerden etkilenmeden seçici alkol ölçümünden yararlanın.
Dahili standart çalışma prosedürlerinin cihazın performansını otomatik olarak korumasına izin verin.

Örnek doldurma ünitesi:
Xsample 320

Örnek değiştirici:
Xsample 520

Basitçe takılan çok yönlü
Xsample 320 örnek doldurma
ünitesi yerden tasarrufu sağlar
ve tüm DMA M, Lovis M/ME ve
Alcolyzer M cihazları ile birlikte
kolayca kullanılır. Bir düğmeye
basıldığında Xsample 320, örneği
otomatik olarak ölçüm hücrelerine
doldurur.

Örnekler bir peristaltik pompa
kullanarak 24 konumlu örnek
magazinine doldurulur. Xsample 520
rutin işleri yapar ve örnekleriniz
işlenirken sizin diğer işlerinize
odaklanmanızı sağlar. Kabarcıksız
doldurma için beş örnek yükleme
modu bulunmaktadır.

pH ME / pH ME içecek ölçüm
modülleri
İstediğiniz sisteme bir pH ME ölçüm
modülünü entegre ettiğinizde, diğer
biraya özel parametrelerin yanı sıra
eş zamanlı olarak pH değerini de
ölçebilirsiniz. pH ME içecek modülü,
basınçsız içecekler ve benzeri
örnekler için tasarlanmıştır. Basınç
altında ölçülen örnekler için pH ME
modülünü kullanın.

Zaman kazanın: Tek örnekte alkol, ekstrakt, CO2 ve çok daha fazlasının paralel analizi
Modüler ölçüm sistemi konsepti: temel parametrelerle başlayın ve daha sonra geliştirin
Örnek hazırlığı gerektirmez: doğrudan ambalajdan basınçlı doldurma
Sıcaklığı ve nemi yüksek alanlarda kullanım için Heavy Duty konfigürasyonu
Teneke kutular, cam şişeler ve PET şişeler gibi tüm ambalajlar için tek kalite kontrol çözümü

Viskozite: Lovis 2000 ME

Bulanıklık: HazeQC ME

CO2 içeriği: CarboQC ME

Lovis 2000 ME, örnek doldurulmuş
bir kapilerde bir bilyenin yuvarlanma
süresinin ölçülmesiyle viskozitenin
hassas ve güvenilir bir şekilde
belirlenmesine olanak sağlar. Şıra
viskozitesi biranın filtre edilebilirliği,
köpük kararlılığı ve biranın tadı
gibi çeşitli kalite parametreleriyle
doğrudan ilişkilidir. Lovis 2000 ME
ile şıranın viskozite ölçümü, EBC ve
MEBAK kuralları ile uyumludur.

HazeQC ME, her çeşit sıvının,
özellikle de biranın ve bira
karışımlarının bulanıklığını ölçmek
için kullanılan, Anton Paar
laboratuvar ölçüm cihazlarına yönelik
bir modüldür. HazeQC ME’nin
ölçüm hücresinin sıcaklığı, bir katı
hal Peltier termostatı ile kontrol
altında tutulur. Böylece, tam olarak
belirlenmiş derecede güvenilir ölçüm
elde edilir. Bu da analizlerde önemli
bir faktördür.

CarboQC ME, içeceklerdeki
çözünmüş CO2 içeriğini hassas
ve güvenilir bir şekilde belirler.
Patentli çoklu hacim genişleme
yöntemi, diğer çözünmüş gazların
(ör. N2 ve O2) ölçüm sonuçlarınızı
etkilemesini önler.
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O2 içeriği ve TPO belirlemesi:
CarboQC ME için Option O2 Plus
Option O2 Plus‘taki optik kimyasal
oksijen sensörü, oksijen içeriğinin
belirlenmesi için kanıtlanmış ve güvenilir
bir yöntem sunar. Option O2 Plus,
geriye doğru uyumluluğu sayesinde
mevcut CarboQC ME ve PFD (Plus)
sistemlerinize de takılabilir. Örneğin
O2 içeriğinin ölçülmesi, tamamlanmış
ürünün kullanım ömrünün tahmin
edilmesi açısından önemlidir.

Color 430nm ME Opsiyonu
Option Color ME,
Alcolyzer Beer ME‘nizde
kullanabileceğiniz, biranın renginin
eş zamanlı olarak 430 nm‘de
ölçülmesini sağlayan bir ek
modüldür. Option Color ME
tarafından sağlanan sonuçlar
MEBAK ya da EBC gibi
standartlarla uyumludur.

Alkol içeriği:
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty,
standart veya düşük alkollü
biraların ve bira karışımlarının alkol
içeriğini hassas bir şekilde belirler.
Alcolyzer Beer ME sisteminden
farklı olarak, özel tasarımı sayesinde
35 °C‘ye varan ortam sıcaklıkları ve
%90‘a varan bağıl nem gibi zorlu
koşullarda güvenilir analiz sağlar.

PBA-B M
Bira için Ambalajlanmış İçecek Analiz Cihazı:
Geleneksel analiz yöntemlerinde, çözünmüş CO2 yoğunluk ve diğer
parametrelerin ölçümünü değiştirebildiğinden ölçümden önce örneğin
degaze edilmesini gerektirir. PBA-B M sistemi örneğin doğrudan
ambalajdan ölçüm hücresine doldurduğundan ön ısıtma, degaze
etme, filtreleme gibi örnek hazırlığı gerekli değildir. PBA-B M,
tüm ölçümleri (alkol, ekstrakt, CO2 ve isteğe bağlı olarak O2,
renk, pH ve bulanıklık) tek örnekle tek döngüde gerçekleştirir.
Çözünmüş CO2‘nin ölçülen örnek yoğunluğu üzerindeki etkisini
otomatik olarak düzeltir ve CO2 tarafından düzeltilmiş bira
parametrelerini belirler.

Operatör etkisi yoktur
PBA M sistemleri önceki rutin analizlerden hem
daha hızlı hem de daha güvenilirdir. Örnek hazırlığı
sırasındaki hata yapma riski tamamen ortadan
kaldırılmıştır. PBA M sistemleri örnek hazırlığı
gerektirmediğinden kolay kullanılır ve mükemmel
ölçüm sonuçları sunar.

Geleneksel yöntemlere göre alt kat
daha hızlı
Doğrudan ambalajdan otomatik basınçlı doldurma
ve elde edilen sonuçlara ilişkin otomatik CO2
düzeltmesi özellikleri sayesinde PBA-B M, ambalajlı
içeceğinizin analizini geleneksel yöntemlere göre
alt kat daha hızlı bir şekilde tamamlar. Bu nedenle,
PBA-B M zamanın kritik bir faktör olduğu analizler
için ideal çözümdür.
Geleneksel sistemler

Ağır çalışma koşullarına hazır
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty, PBA-B M‘nin
35 °C/95 °F‘a varan ortam sıcaklıkları ve %90‘a
varan bağıl nem koşullarında çalışabilmesini sağlar.
Bu sayede sistem üretim alanlarına kurularak,
şişelenmiş ürünler doğrudan analiz edilebilir.

Örnek hazırlamasına gerek yoktur
Basınçlı doldurma ve otomatik CO2 düzeltmesi
sayesinde artık örnek hazırlama ile zaman
kaybetmenize gerek yoktur.

Soğuk örneğin ısıtılması

5 dakika

Örneğin degaze edilmesi ve filtrelenmesi

5 dakika

Alkol ve yoğunluk

4 dakika

CO2

2 dakika

O2 (opsiyonel)

2 dakika

pH (opsiyonel)

2 dakika

Bulanıklık (opsiyonel)

2 dakika

Renk (opsiyonel)

2 dakika

PBA-B M
Gerekli değil

(örnek koşullandırıcı opsiyonu kullanılırken)

Gerekli değil

4 dakika

Toplam süre

24 dakika

Ölçüm süresinde
artış olmadan

4 dakika

Teknik Özellikler
Sistemler
% 0 v/v ila % 12 v/v

Dokunmatik ekran

10.4" TFT PCAP dokunmatik ekran 640 x 480 px

Orijinal ekstrakt

0 °Plato ila 30 °Plato

Bellek

Kamera görüntülü/görüntüsüz 1000 ölçüm değeri

Ekstrakt içeriği

% 0 w/w / % 20 w/w

Arabirimler

4 x USB (2.0 tam hız); 1 x Ethernet (100 Mbit); 1 x CAN Veri Yolu; 1 x RS-232; 1 x VGA

Yoğunluk

0 g/cm ila 3 g/cm

RS-232 yazıcı ayarları

Renk (opsiyonel)

0 EBC ila 120 EBC

Arabirim: RS-232 C;
Baud rate: 9600; Parity: none; Stop bit: 1; Data bits: 8

Viskozite (opsiyonel)

0,3 ila 10.000 mPa.s

Voltaj

AC 100 ila 240 V, 50/60 Hz

pH (opsiyonel)

0 pH ila 14 pH

Çevre koşulları (EN 61010)

Sadece kapalı alanda kullanım için

Ortam sıcaklığı

15 °C ila 35 °C (59 °F ila 95 °F)

Bulanıklık (opsiyonel)

0 EBC ila 100 EBC
(200 EBC‘ye kadar olan değerler görüntülenir)

Alkol içeriği

% 0,01 v/v

Hava nemi:

Orijinal ekstrakt

0,03 °Plato

yoğunlaşmayan
20 °C, < 90% bağıl
25 °C, < 60% bağıl
30 °C, < 45% bağıl
35 °C, < %90 bağıl

Ekstrakt içeriği

% 0,01 w/w

Kirlilik derecesi

2

Yoğunluk

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

Aşırı voltaj kategorisi

II

Renk (opsiyonel)

0,1 EBC

Viskozite (opsiyonel)

% 0,1 *

pH (opsiyonel)

0,02 pH (3 pH ila 7 pH aralığında)

Bulanıklık (opsiyonel)

0,02 EBC

Sıcaklık kontrolü

3

3

3

Dahili Peltier termostatizasyon

Sıcaklık kontrolü, bulanıklık

0,01 °C Tekrarlanabilirlik s.d -5 °C ila 40 °C aralığında

Örnek hacmi

120 mL ila 150 mL

Örnek başına tipik ölçüm süresi

3 dak. ila 4 dak.

Basınçlı gaz kaynağı

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

* Daha fazla bilgi için bölgenizdeki Anton Paar temsilcisi ile temas kurun.

Ek Özellikler – PBA M
Ölçüm aralığı

Tekrarlanabilirlik s.d.

nem
nem
nem
nem (sadece Alcolyzer Beer ME Heavy Duty)

670 mm (26,4 inç)

Tekrarlanabilirlik s.d.

Alkol içeriği

440 mm (17,3 inç)

Ölçüm aralığı

Genel

Alkol içeriği

% 0 v/v ila % 12 v/v

Orijinal ekstrakt

0 °Plato ila 30 °Plato

CO2

0.01 g/L (0.005 vol.)

O2 (opsiyonel)

±2 ppb
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