Basınçlı ve basınçsız
analiz sistemleri

Meşrubat Analizi
Genel Bakış

Nerede Olursanız Olun:
Optimize Meşrubat Analizi için Çözümler
Düzenli kalite kontrol, en
iyi ürün kalitesinin elde
edilmesinde kilit role
sahiptir.
Anton Paar’ın tüm üretim
aşamalarınızda modüler ve çok
yönlü çözümleri, gündelik işlerinizi
en etkili biçimde gerçekleştirmeniz
için tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Tek
ölçüm döngüsünde tüm ilgili kalite
kontrol parametrelerini ölçen akıllı,
kullanıcı dostu bir sistemde bir
araya getirilmiş gelişmiş teknolojilere
güvenebilirsiniz.
Tercihiniz hangisi olursa olsun,
Anton Paar çözümlerini kullanmak
size zaman ve para kazandırır.

Ana cihazlar

Yoğunluğu ve
Ses hızını ölçer
Soft Drink Analyzer M
gerçek, taze ve invert Brix’i
belirlemek için

Yoğunluk ölçerler
DMA 4100 M
DMA 4500 M
DMA 5000 M
gerçek Brix’i belirlemek için

Her üretim aşaması için opsiyonel modüller
Şurup, ara ürün ve gazlı
meşrubatlarda kalite
kontrolü için

Xsample 320 veya
Xsample 520 örnek değiştirici
otomatik analizler için

Tüm üretim
aşamalarında
kalite kontrolü için

Her türlü ara ürün ve
şişelenmiş üründe kalite
kontrolü için

pH ME
pH’ı belirlemek için

PFD ya da PFD Plus doldurma
cihazları

HazeQC ME
bulanıklığı belirlemek için

CarboQC ME
CO içeriğini2 belirlemek için

Renksiz içecek opsiyonu ile
DietQC ME ve DietQC ME
konsantrasyonu belirlemek için

CarboQC ME için O2 opsiyonu
O2 içeriğini belirlemek için

Üretim Süreci Boyunca Meşrubat Analizi
-- Meşrubat örneklerinin taze, gerçek ve tamamen evirtik"invert" şeker içeriğini birkaç dakika içinde analiz edin
-- Örneği dinlendirmeye veya zorla inversiyona gerek yoktur
-- Örneğin yoğunluğunu ve ses hızını ölçerek, şeker inversiyon durumunu doğru biçimde görün

Soft Drink Analyzer M
Şeker analizi için ana cihaz

pH ME / pH ME içecek ölçüm
modülleri

Soft Drink Analyzer M, yarı otomatik ve tam otomatik Xsample örnekleme
üniteleriyle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Tak ve Çalıştır örnekleme
üniteleri, cihazın muhafazasına takılabilir ve bu sayede laboratuvar tezgah
alanınızda yer kaplamaz.

Bir pH ME ölçüm modelini
istediğiniz bir sistem ile birleştirmek,
pH değerinin simultane ölçümünü
diğer meşrubata özel parametreler
ile birlikte gerçekleştirmenizi sağlar.
pH ME içecek modülü, basınçsız
içecekler ve benzeri örnekler için
tasarlanmıştır. Basınç altında ölçülen
örnekler için pH ME modülünü
kullanın.

Örnek doldurma ünitesi:
Xsample 320
Kolay kurulabilen, çok yönlü
Xsample 320 örnek doldurma
ünitesi Soft Drink Analyzer M ile
yerden tasarruf sağlar ve kullanımı
kolaydır. Bir düğmeye basıldığında,
Xsample 320, örneği otomatik
olarak ölçüm hücrelerine doldurur.
Sağlam peristaltik pompa sayesinde
neredeyse hiç bakım gerektirmez.

Paketlenmiş İçecek Analizi
Şişelenmiş Meşrubatlarda Son Analiz
------

Zaman kazanın: Tek ambalajdan şeker (°Brix), CO2 ve çok daha fazlasının paralel analizi
Modüler ölçüm sistemi konsepti: Temel parametrelerle başlayın ve daha sonra geliştirin
Örnek hazırlığı gerektirmez: Doğrudan kaptan güvenli basınçlı doldurma
Tek bir 10.4” dokunmatik ekranı kullanarak tüm takılı ölçüm modüllerini gelişmiş biçimde kontrol edin
Teneke kutular, cam şişeler ve PET şişeler gibi tüm ambalajlar için tek kalite kontrol çözümü

Şeker analizi için ana cihazlar

%Diet, fosfat ve toplam asit analizi: DietQC ME

Soft Drink Analyzer M veya
DMA 4100 M | 4500 M | 5000 M,
yüksek hassasiyetli ölçüm cihazları
olmanın yanı sıra, kontrol ve
değerlendirme üniteleri olarak da
görev yapan sisteminizin "ana"
birimleridir.

Renksiz içecekler için opsiyonlu DietQC ME ve DietQC ME, diet meşrubatlarda
hassas konsantrasyon ölçümlerine olanak tanımaktadır. DietQC ME, bir Peltier
termostatı ile donatılmış sürüklenme kararlılığı özellikli hassas kolorimetreye
sahiptir. Bu güçlü kolorimetrik ölçüm yöntemi (sırasıyla 430 nm ve 280 nm),
proses suyu kompozisyonundaki dalgalanmalardan bağımsızdır. Kimyasallar
kullanmadan yapılan, tekrarlanabilir diet analizlerinin bir adı var: DietQC ME!

Örnek değiştirici: Xsample 520

CO2 içeriği: CarboQC ME

Delme ve doldurma cihazı:
PFD (Plus)

Bir peristaltik pompa kullanarak 24 pozisyonlu örnek magazininden örneği
doldurur. Xsample 520, rutin işleri yapar ve örnekleriniz ölçülürken sizin diğer
işlerinize odaklanmanıza olanak sağlar. Kabarcıksız doldurma için beş örnek
yükleme modu bulunmaktadır.

CarboQC ME, içecekler için
çözünmüş CO2 içeriğini doğru ve
güvenilir şekilde belirler. Patentli
Çoklu Hacim Genişleme metodu
ölçüm sonuçları üzerindeki
çözünmüş hava veya diğer gazların
(ör. N2 ve O2) etkisini ortadan kaldırır.

O2 içeriği ve TPO belirlemesi:
CarboQC ME için Option O2
Option O2‘deki optik kimyasal
oksijen sensörü, oksijen içeriğinin
belirlenmesi için kanıtlanmış ve
güvenilir bir yöntem sunar. Option
O2 geriye doğru uyumluluğu
sayesinde mevcut CarboQC ME
cihazınıza da takılabilir.

PFD doldurma sistemi, herhangi bir
elektrik bağlantısı gerektirmeden
örneklerin cam şişelerden, PET
şişelerden ya da teneke kutulardan
rahat, temiz ve güvenli bir biçimde
doldurulmasını sağlar. Örneğin,
degaze etme veya filtreleme
gibi ön işlemlerle hazırlanmasına
gerek yoktur. Eğer bir ambalajdaki
tüm örnek hacmini doldurmanız
gerekiyorsa PFD Plus cihazını
kullanabilirsiniz.

Örnekleme sisteminizi ölçmek istediğiniz örnek sayısına göre seçin. Gerektiğinde
her örneğe farklı metot atamak için örnek listesini kullanabilirsiniz. Acil
örneğinizi ölçmek için önceden tanımladığınız ölçüm serisini, istediğiniz zaman
durdurabilirsiniz. Çok sayıda örneği otomatik olarak ölçün ve cihaz sizin için
çalışırken, siz diğer işlerinizle ilgilenin.

Ölçümlerinizin Merkezi
İSoft Drink Analyzer M

DMA M

Soft Drink Analyzer M (SDA M), piyasadaki en doğru ölçümler sağlayan yoğunluk ölçer DMA 5000 M‘nin hassasiyeti
ile eş zamanlı olarak, örnekte yoğunluğu ve ses hızını belirler. Bu ana parametreler, yoğunluk ölçümüne göre Brix ve
Diet analizi ile birlikte şeker evirtikliğinin bir kez daha ölçülmesi için kullanılır. İster yüksek konsantrasyonda şurup, ister
tamamlanmış bir alkolsüz içecek ürününde ölçüm yapıyor olun; Soft Drink Analyzer M, her koşulda gerçekleşecek olan
evirtim prosesinden önce, proses sırasında ve sonrasında şeker içeriği hakkında tam doğru bilgileri sağlayacaktır. İnvert
şeker içeren içecekler, ilk kez saklama süresi ve saklama sıcaklığından bağımsız olarak hızlı ve hassas biçimde analiz
edilebiliyor. Artık manuel olarak zorla inversiyon yapılması gerekmiyor.

DMA M yoğunluk ölçer, patentli Repeated Fade-out yöntemine dayanarak, salınımlı bir U-borusu ile yoğunluğu
ölçer. Yoğunluk, normal alkolsüz içeceklerde °Brix değerinin hesaplanması için kullanılır. İhtiyaç duyduğunuz
doğruluk derecesine bağlı olarak DMA 4100 M, DMA 4500 M, ya da DMA 5000 M kullanın. Piyasadaki en doğru
ölçümler sağlayan yoğunluk ölçer olan DMA 5000 M ile renksiz ve bulanık diet içeceklerdeki diet konsantrasyonunu
belirleyebilirsiniz.

U-View™

Adapte edilebilir konfigürasyonlar

Ekranda cam hücrenin yüksek kaliteli görüntüsü
üzerinde örnek doldurma sürecini kontrol edin ya
da istediğiniz herhangi bir zamanda tüm doldurulan
örneğin kayıtlı görüntülerine bakın. Kaydedilmiş
resimler özellikle otomatik numuneleme sistemleri
için daha sonradan doğru numune doldurma ve
ölçüm doğrulaması yapmanıza izin verir. Sonuçları
U-View™ resimli ya da resimsiz olarak yazdırabilir
ya da bu veri grubunu PDF dosyası olarak LIMS
sistemlerinize aktarabilirsiniz.

Esnek Soft Drink Analyzer M ya da DMA M‘yi
laboratuvar ortamınıza kolaylıkla entegre
edebilirsiniz. Ölçüm işlemlerinizin verimini arttırmak
için bir örnek değiştirici ya da çeşitli ek ölçüm
modüllerinden herhangi birini ekleyebilirsiniz. Örnek
tanımlaması ya da zorlu ortamlarda çalışma için
bir fare, barkod okuyucu ya da harici bir klavye
kullanabilirsiniz.

Kolay kullanım

Sonuçlarınızı istediğiniz kadar cihazın hafızasında
saklayabilirsiniz, USB flash sürücü, yazıcı veya
Ethernet üzerinden veri aktarımı için çeşitli
arabirimleri kullanabilirsiniz. Raporlar PDF, TXT ve
XLS gibi popüler formatlarda sağlanır. Anton Paar
proses ekipmanının otomatik kalibrasyonu da bu
sistemle mümkündür.

Görevleri hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirin. Ana
ekrandaki kısayol giriş alanını kullanarak, çok sık
kullandığınız menülere doğrudan ulaşabilirsiniz.
İstenmeyen değişiklikleri önlemek için farklı kullanıcı
seviyeleri atayın. Ekrandaki semboller, sistemi ya da
çalıştırma uyarıları ve otomatik örnek değiştiricinin ya
da ölçüm modüllerinin mevcut durumu gibi önemli
bilgileri gösterirler.

PCAP dokunmatik ekran
10.4” dokunmatik ekranda, en iyi kullanıcı deneyimi
için akıllı telefonlar ya da tabletlerde tercih edilen
projeksiyonlu kapasitif teknolojisi (PCT/PCAP)
kullanılmaktadır. Kullanım, eldiven giyerken dahi
kolaydır. Ana ekran, uyarlanabilir yazı tipi boyutları
sayesinde istediğiniz bilgileri uzak mesafeden bile
görmenizi sağlar.

Rahat veri kullanımı

FillingCheck™
Yoğunluk ölçüm cihazınız örnekte meydana gelen
gaz kabarcıkları gibi doldurma hatalarını, gerçek
zamanlı olarak otomatik algılar, sizi uyarır ve olayı
kaydeder. Şartlar ne olursa olsun numunenin
düzgün doldurulduğundan emin olabilirsiniz.

Patentli teknoloji
DMA M ve SDA M tarafından uygulanan patentli
Repeated Fade-out yöntemi, salınım özellikleri
konusundaki kapsamlı bilgileri temel alan en kararlı
yoğunluk sonuçlarını sunmaktadır. Bu yöntem,
pazardaki diğer tüm ürünlerden iki kat daha etkili
viskozite düzeltmesi sağlamaktadır.

Ambalajlı İçecek Analiz Cihazları
Zaman kazanın – paradan tasarruf edin
Yoğunluk, ses hızı, ışık emilimi ve CO2 gibi birden fazla
parametrenin tek ambalajdan paralel olarak analiz
edilme süresini 3 - 5 dakikaya indirmenizi sağlar.
Normal alkolsüz içeceklerde °gerçek Brix, inversiyonun
başlamasından önceki °Brix, diet alkolsüz içeceklerin
diet konsantrasyonunu ve CO2 içeriği gibi kalite kontrolü
parametreleri otomatik olarak belirlenir. Örneğin pH, O2
ya da bulanıklık için ek modüller hemen ya da daha sonra
takılabilmektedir.

Referans yöntemleriyle tamamen
kıyaslanabilir
PBA M, yüksek basınç altındayken çözünmüş CO2‘nin
çözünmüş halde kalmasını sağlar ve yoğunluk ölçümü
sırasında CO2 içeriğini belirler. CO2 düzeltmesi yapılmış
yoğunluk değeri daha sonra °Brix‘e dönüştürülür. Sonuçta
geleneksel yöntemle aynı Brix ve CO2 değerini, daha kısa
sürede çok daha güvenilir biçimde alırsınız.

invert şeker içeren ya da
içermeyen normal, orta kalorili
alkolsüz içecekler ve meşrubatlar
ve diet alkolsüz içecekler için

normal, orta kalorili alkolsüz
içecekler, meşrubatlar ve diet
alkolsüz içecekler için

normal, orta kalorili alkolsüz
içecekler ve meşrubatlar için

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.

İnvert şeker içeren ya da
içermeyen normal, orta kalorili
alkolsüz içecekler ve meşrubatlar
için

Daha az örnek hazırlığı – daha fazla
güvenilirlik

PBA-S

PBA-SI

PBA-SD

PBA-SID

PFD (Plus) Delme ve Doldurma Cihazı









DMA 4100/4500/5000 M yoğunluk ölçer | Şeker konsantrasyonu: °Briks gerçek









Soft Drink Analyzer M | Şeker konsantrasyonu: °Gerçek, taze ve invert Brix









CarboQC ME | CO2 konsantrasyonu: hacim, g/L









DietQC ME | %Diet, g/L TA, ml NaOH, mg/100ml H3PO4, alkalinite









Renksiz içecekler opsiyonlu DietQC ME | %Diet, g/L TA, mL NaOH,
mg/100mL H3PO4, alkalinite





opsiyonel

opsiyonel

CarboQC ME için Option O2| O2 konsantrasyonu: ppb, ppm; TPO;
ambalaj basıncı

opsiyonel

opsiyonel

opsiyonel

opsiyonel

pH ME | pH değeri

opsiyonel

opsiyonel

opsiyonel

opsiyonel

HazeQC ME | Bulanıklık: EBC, NTU

opsiyonel

opsiyonel

opsiyonel

opsiyonel

Teknik Özellikler
SDA ve DMA M için Genel Özellikler

PBA M

Dokunmatik ekran

10.4" TFT PCAP dokunmatik ekran 640 x 480 px

Dış muhafaza materyali

Kapalı sızdırmaz muhafaza
Üst ve yan kapak: Alüminyum, kaplamalı
Arka: Alüminyum
Xsample ünitesi yuvası kapağı, ön: Polistiren /Bütadiyen

Hafıza

Kamera görüntülü/görüntüsüz 1000 ölçüm değeri

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

RS-232 yazıcı ayarları

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

Voltaj

AC 100 ila 240 V, 50/60 Hz

Güç

190 VA (Xsample ve harici ölçüm modülü dahil)

Güç girişi

IEC/EN 60320-1/C14 normuna göre, koruma sınıfı I

Sigortalar

5 x 20 mm seramik tüp sigorta; IEC60127-2; AC 250 V; T 5 AH

Çevre koşulları (EN 61010)

Sadece kapalı alanda kullanım için

Ortam sıcaklığı

15 °C – 35 °C (59 °F – 95 °F)

Hava nemi:

%10 ila 90 bağıl nem, yoğunlaşmayan

Kirlilik derecesi

2

Aşırı voltaj kategorisi

II

Rakım

maks. 3000 m (9800 ft)

Ölçüm aralıkları

DMA 4500 M: 0,00001 g/cm3*
DMA 5000 M: 0,000001 g/cm3*
Soft Drink Analyzer M: 0,000001 g/cm³*

Gerçek şeker konsantrasyonu

0 °Brix ila 15 °Brix

DMA 4500 M: 0.01 °Brix
DMA 5000 M: <0,01 °Brix
Soft Drink Analyzer M: <0,01 °Brix

İnversiyona uğramamış şeker
konsantrasyonu

0 °Brix ila 15 °Brix

Soft Drink Analyzer M: 0.02 °Brix

inversiyona uğramış şeker konsantrasyonu

0 °Brix ila 15 °Brix

Soft Drink Analyzer M: 0.02 °Brix

İnversiyon derecesi

%0 ila %100

Soft Drink Analyzer M: %1

Sıcaklık

20 °C

DMA 4500 M: 0,01 °C
DMA 5000 M: 0,001 °C
Soft Drink Analyzer M: 0,001 °C

Tipik diet içecek kompozisyonları için diet
konsantrasyonu

%0 ila %200 ya da
0 ml NaOH ila 100 ml NaOH ya da
0 g/L TA ila 100 g/L TA

DietQC ME: Renkli diet içecekler: % 0,2
Renksiz içecekler opsiyonu ile DietQC ME:
Renksiz diet içecekler: %0,4
DMA 5000 M veya Soft Drink Analyzer M:
Renksiz ya da bulanık diet içecekler: %0,4

CO2

30 °C’de (86 °F) 0 vol. ila 6 vol. (0 g/L to 12
g/L)
<15 °C’de (59 °F) 0 vol. ila 10 vol. (0 g/L to 20
g/L)

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

O2

0 ppm ila 4 ppm

2 ppb (<200 ppb aralığında)

pH

pH 0 - pH 14

Ölçüm aralıkları

Tekrarlanabilirlik s.d.

Tipik ölçüm süresi

0 g/cm3 ila 3 g/cm3

0,000001 g/cm³*

Ölçüm başına örnek hacmi
PBA sistemi için çalışma basıncı

Ses hızı

1000 m/s ila 2000 m/s

0,1 m/s*

Gerçek şeker konsantrasyonu

0 °Brix ila 80 °Brix

<0,01 °Brix

İnversiyonsuz şeker konsantrasyonu

0 °Brix ila 80 °Brix

0.02 °Brix

İnversiyona uğramış şeker konsantrasyonu

0 °Brix ila 80 °Brix

0.02 °Brix

İnversiyon derecesi

%0 ila %100

%1

Sıcaklık

20 °C

0,001 °C

pH

pH 0 - pH 14

0,02 ( pH 3 ila pH 7 aralığında)

0,02 ( pH 3 ila pH 7 aralığında)
3 dakika ila 5 dakika arası

PBA-S/SI için 120 ml - 150 ml (ek ölçüm modülü başına yaklaşık 20 ml ekleyin)
6 ±0.5 bar bağıl (87 ±7 psi)

5 dakika

Tipik ölçüm süresi

20 ml of degaze edilmiş alkolsüz içecek, 40 ml şurup

Ölçüm başına örnek hacmi

Xsample 320

Xsample 520

Maks. örnek viskozitesi

3000 mPa.s**

3000 mPa.s**

Magazin

Hayır

24 pozisyon

360 mm (14,2 inç)

Yoğunluk

0 g/cm ila 3 g/cm

3

670 mm (26,4 inç)

SDA M ve Xsample

Tekrarlanabilirlik, s.d.

Yoğunluk

3

* ISO 5725’e göre
** ortam ve ölçüm sıcaklığında 500 mPa.s değerine kadar viskoziteli örnekler için önerilir
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