Sistemas de análises
pressurizados e não
pressurizados

Análise de
Refrigerantes
Visão Geral

Onde você estiver:
soluções para análises otimizadas de refrigerantes
Um controle de qualidade
regular é fundamental para
um produto de excelente
qualidade.
As soluções modulares e versáteis
da Anton Paar para todas as suas
etapas de produção oferecem
exatamente o que precisa para
realizar as suas tarefas diárias da
forma mais eficiente possível. Você
pode contar com uma tecnologia
de ponta instalada em um sistema
inteligente e fácil de usar, que mede
todos os parâmetros relevantes de
CQ em um único ciclo de medição.
Independentemente de sua
escolha, a utilização das soluções
da Anton Paar simplesmente
economizam o seu tempo e
dinheiro.

Instrumentos principais

Medidor de densidade e
velocidade do som
Soft Drink Analyzer M
para determinar o Brix real, fresco
e invertido

Densímetros
DMA 4100 M
DMA 4500 M
DMA 5000 M
para determinar o Brix real

Módulos opcionais para cada etapa da produção
Para o controle de qualidade
de xaropes, refrigerantes
não acabados e bebidas
gaseificadas
Xsample 320 ou
Trocador de amostras
Xsample 520
para análises automáticas

Para o controle de qualidade
em todas as etapas da
produção

Para o controle de qualidade
de todos os tipos de produtos
acabados e engarrafados.

pH ME
para determinar o pH

Dispositivos de enchimento
PFD ou PFD Plus

HazeQC ME
para a determinação da turbidez

CarboQC ME
para determinar o teor de CO2

DietQC ME e DietQC ME com
opção para bebidas incolores
para determinar a concentração
dietética

Opção O2 para o CarboQC ME
para determinar o teor de O2

Análise de refrigerantes ao longo da produção
-- Analise o teor de açúcar fresco, real e totalmente invertido de amostras de refrigerantes em apenas alguns minutos
-- Sem necessidade do envelhecimento da amostra e da inversão forçada
-- Obtenha uma verdadeira ideia do estado da inversão do açúcar, medindo a densidade e a velocidade do som de uma amostra

Análise de bebidas envasadas
Análise final de refrigerantes engarrafados
------

Economize tempo: análise paralela da sacarose (Brix), CO2 e muito mais, a partir de uma única embalagem
Conceito de sistema modular de medição: comece com os parâmetros essenciais e modernize-o depois
Não é necessária a preparação da amostra: enchimento pressurizado seguro, diretamente do recipiente
Controle de última geração de todos os módulos de medição instalados, usando uma tela sensível ao toque de 10,4”
Uma solução de CQ para todas as embalagens, tais como latas, garrafas de vidro e garrafas PET

Soft Drink Analyzer M
Instrumento principal para análise de sacarose

pH ME / Módulos de medição
de bebidas pH ME

Instrumentos principais para a
análise de sacarose

O Soft Drink Analyzer M foi projetado para funcionar com amostradores Xsample
semi e totalmente automáticas. Essas unidades de amostragem do tipo Plug and
Play cabem dentro da caixa do instrumento, economizando espaço na bancada
de seu laboratório.

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 de
refrigerantes. 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.

O Soft Drink Analyzer M ou
DMA 4100 M | 4500 M | 5000 M
são instrumentos de medição de
alta precisão, além de unidades de
controle e avaliação, os "mestres"
do seu sistema.

Unidade de enchimento de
amostras: Xsample 320
A versátil unidade de enchimento
de amostras Xsample 320 é
instalada de forma simples,
economiza espaço e é fácil de usar
com o Soft Drink Analyzer M.
Basta apertar um botão para que
o Xsample 320 deposite a amostra
nas células de medição. A robusta
bomba peristáltica torna o aparelho
praticamente livre de manutenção.

Trocador de amostras: Xsample 520
Enche amostras a partir de um carrossel de 24 posições, através de 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.
Escolha a sua unidade de amostragem de acordo com o número de amostras
que deseja medir. É possível utilizar a lista de amostras para atribuir um
método individual para cada amostra, se necessário. Interrompa a sequência
pré-configurada para inserir uma amostra prioritária, sempre que desejar. Meça
grandes quantidades de amostras automaticamente, realizando outros trabalhos
enquanto o instrumento trabalha por você.

Teor de CO2: CarboQC ME
O CarboQC ME determina de
forma precisa e confiável o teor
de CO2 dissolvido nas bebidas. O
patenteado método de Múltipla
Expansão do Volume elimina
a influência de outros gases
dissolvidos (tais como o N2 e o O2)
em seus resultados de medição.

Análise de teor dietético, fosfato ou ácido total: DietQC ME
O DietQC ME e o DietQC ME com a opção para bebidas incolores permitem
a medição precisa da concentração de bebidas diet. O DietQC ME possui um
colorímetro de precisão estabilizado por desvio equipado com um termostato
Peltier. Este poderoso método colorimétrico (430 nm e 280 nm, respectivamente)
não é afetado por flutuações na composição da água do processo. A análise de
bebidas diet respeitável e sem substâncias químicas tem nome: DietQC ME!

Teor de O2 e determinação
de TPO: Opção O2 para a
CarboQC ME
O sensor óptico e químico de
oxigênio da Opção O2 oferece uma
maneira comprovada e segura
de determinar o teor de oxigênio.
A Opção O2 também pode ser
facilmente incorporada ao seu
CarboQC ME já existente.

Equipamento de perfuração e
enchimento: PFD (Plus)
O sistema de enchimento PFD
permite o enchimento confortável,
limpo e seguro diretamente de
garrafas de vidro, garrafas PET ou
latas, sem precisar de eletricidade.
Não é necessária nenhuma
preparação de amostra, tal como
desgaseificação ou filtragem. Caso
precise encher todo o volume da
amostra de uma embalagem, você
pode usar o aparelho PFD Plus.

A coração da sua medição
Soft Drink Analyzer M

DMA M

O Soft Drink Analyzer M (SDA M) simultaneamente determina a densidade com a precisão do DMA 5000 M, o mais
preciso medidor de densidade do mercado, e a velocidade do som na amostra. Esses principais parâmetros são
usados na medição adicional da inversão do açúcar, juntamente com uma análise do °Brix e do teor diet, com base
na medição da densidade. Quer realize a medição de xaropes altamente concentrados ou do refrigerante acabado,
o Soft Drink Analyzer M fornece informações precisas sobre o verdadeiro teor de açúcar antes, durante e depois
do inevitável processo de inversão. Pela primeira vez, bebidas com açúcar invertido podem ser analisadas com
velocidade e precisão, independentemente do tempo e da temperatura de armazenamento. A inversão manualmente
forçada não é mais necessária.

Os densímetros DMA M medem a densidade com um tubo em U oscilante baseado no patenteado método de
Repeated Fade-out. A densidade é usada para calcular o valor °Brix em refrigerantes comuns. Dependendo da
precisão que você precisa, use o DMA 4100 M, DMA 4500 M ou o DMA 5000 M. Com o DMA 5000 M, o medidor de
densidade mais preciso do mercado, é possível determinar a concentração do teor diet em bebidas incolores e turvas.

U-View™

Configurações adaptáveis

Verifique o processo de enchimento de amostras
através de uma imagem de alta qualidade da célula
de vidro na tela, ou reveja imagens armazenadas de
toda a amostra preenchida a qualquer momento.
As imagens armazenadas lhe permitem verificar,
posteriormente, o enchimento e as medições da
amostra correta, particularmente ao utilizar sistemas
de amostragem automática. Você pode imprimir
os resultados com ou sem as fotos U-View™ e
transferir este conjunto de dados ao seu sistema
LIMS como arquivos PDF.

Integre o flexível Soft Drink Analyzer M ou o DMA M
no ambiente de seu laboratório, sem dificuldades.
Adicione um trocador de amostras ou qualquer
um dos vários módulos adicionais de medição,
para aumentar a eficiência de seus processos de
medição. Use um mouse, leitor de código de barras
ou teclado externo para realizar a identificação de
amostras ou ao trabalhar em ambientes agressivos.

Fácil de utilizar
Realize as suas tarefas de maneira rápida e
eficiente. Abra os diálogos de seus menus favoritos
diretamente da tela principal, utilizando a área de
acesso rápido. Atribua diferentes níveis de usuários
para evitar quaisquer alterações acidentais. Os
símbolos na tela lhe mostram informações vitais,
tais como os alertas do sistema ou da operação
e a situação atual de um trocador automático de
amostras ou módulos de medição.

Tela sensível ao toque PCAP
A tela sensível ao toque de 10.4” emprega a
tecnologia capacitiva projetada (PCT/PCAP) para
proporcionar a mais avançada experiência ao
usuário, já bastante conhecida em celulares ou
tablets. A operação é descomplicada, mesmo com
o uso de luvas. Uma tela principal lhe informa o
que precisa saber, mesmo a uma certa distância,
graças aos tamanhos adaptáveis das fontes.

Manuseio conveniente de dados
Armazene os seus resultados no instrumento pelo
tempo que desejar e utilize suas várias interfaces
para exportar dados através de um pendrive USB,
uma impressora ou serviços via Ethernet. Os
relatórios são produzidos em formatos populares,
tais como PDF, TXT e XLS. A calibração automática
do equipamento de processo da Anton Paar
também funciona com esse sistema.

FillingCheck™:
O seu medidor de densidade detecta
automaticamente erros de enchimento ou bolhas
na amostra em tempo real, lhe alertando sobre o
fato e documentando o incidente. Tenha certeza
que a amostra foi preenchida corretamente,
independentemente das condições.

Tecnologia patenteada
O patenteado Método de Repeated Fade-out que
o DMA M e SDA M usam proporciona os mais
estáveis resultados de densidade, com base em
abrangentes conhecimentos das características
de oscilação. Esse método resulta na correção da
viscosidade, cuja eficácia é duas vezes maior do
que qualquer outro produto do mercado.

Analisadores de bebidas envasadas
Economize tempo e dinheiro
A análise paralela de vários parâmetros, tais
como densidade, velocidade do som, absorção
de luz e CO2 de uma única embalagem lhe
permite reduzir o tempo de análise para 3 a 5
minutos. Os parâmetros de CQ, tais como o
valor°Brix real, °Brix antes do início da inversão em
refrigerantes regulares, concentração dietética em
refrigerantes diet e o teor de CO2 são determinados
automaticamente. Módulos adicionais, tais como
para medição de pH, O2 ou turbidez, podem ser
instalados imediatamente ou depois.

Totalmente comparável a métodos
de referência

para refrigerantes, bebidas
gaseificadas comuns com quantidade
normal de calorias, com ou sem açúcar
invertido e bebidas diet

Os sistemas PBA 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.

para refrigerantes, bebidas
gaseificadas e bebidas diet comuns
com quantidade normal de calorias

Menos preparação da amostra,
mais segurança

para refrigerantes e bebidas
gaseificadas comuns com quantidade
normal de calorias, com ou sem açúcar
invertido

para refrigerantes e bebidas
gaseificadas comuns com quantidade
normal de calorias

O PBA M mantém o CO2 dissolvido através do
excesso de pressão, determinando o teor de CO2
enquanto mede a densidade. O valor da densidade
com correção de CO2 é, em seguida, convertido
em °Brix. Consequentemente, você obtém os
mesmos valores Brix e de CO2 que obteria com
o método tradicional, sendo que só os mais
confiáveis são determinados em menor tempo.

PBA-S

PBA-SI

PBA-SD

PBA-SID

Equipamento de perfuração e enchimento PFD (Plus)









Medidor de densidade DMA 4100/4500/5000 M | Concentração de açúcar: Brix
real









Soft Drink Analyzer M | Concentração de açúcar: °Brix real, fresco, invertido









CarboQC ME | Concentração de CO2: vol., g/L









DietQC ME | Teor dietético, g/L TA, mL NaOH, mg/100mL H3PO4, alcalinidade









DietQC ME com opção para bebidas incolores | Teor dietético, g/L TA, mL
NaOH, mg/100mL H3PO4, alcalinidade





opcional

opcional

Opção O2 for CarboQC ME | Concentração de O2: ppb, ppm; TPO;
pressão da embalagem

opcional

opcional

opcional

opcional

pH ME | Valor de pH

opcional

opcional

opcional

opcional

HazeQC ME | Turbidez: EBC, NTU

opcional

opcional

opcional

opcional

Especificações
Especificações gerais para o SDA M e o DMA M

PBA M

Tela sensível ao toque

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

Material da caixa externa

Alojamento vedado
Cobertura superior e lateral: Alumínio, revestido
Voltar: Alumínio
Placa protetora frontal da abertura do Xsample: Poliestireno/butadieno

Memória

1000 valores de medição com/sem fotos de câmera

Interfaces

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

Configurações da impressora RS-232

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

Faixas de medição

Repetibilidade, d.p.

Densidade

0 g/cm a 3 g/cm

DMA 4500 M: 0,00001 g/cm3*
DMA 5000 M: 0,000001 g/cm3*
Analisador de refrigerantes M 0,000001 g/cm³*

Concentração real de açúcar

0 Brix a 15 Brix

DMA 4500 M: 0,01 °Brix
DMA 5000 M: <0,01 °Brix
Analisador de refrigerantes M <0,01 °Brix

Concentração de açúcar fresco

0 Brix a 15 Brix

Analisador de refrigerantes M 0,02 °Brix

3

3

Concentração de açúcar invertido

0 Brix a 15 Brix

Analisador de refrigerantes M 0,02 °Brix

Grau de inversão

0% a 100 %

Analisador de refrigerantes M 1 %

Temperatura

20 °C

DMA 4500 M: 0,01 °C
DMA 5000 M: 0,001 °C
Analisador de refrigerantes M 0,001 °C

Concentração do teor diet para
composições típicas de bebidas diet

0 % ou 200 % ou
0 mL NaOH a 100 mL NaOH ou
0 g/L TA a 100 g/L TA

DietQC ME: Bebidas diet coloridas: 0,2 %
DietQC ME com opção para bebidas incolores:
Bebidas diet incolores: 0,4 %
DMA 5000 M ou Soft Drink Analyzer M:
Bebidas diet incolores ou turvas: 0,4 %

CO2

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

0,005 vol. (0,01 g/L)
2 ppb (na faixa <200 ppb)

Tensão

100 a 240 V CA , 50/60 Hz

Energia

190 VA (incl. Xsample e o módulo de medição externa)

Entrada de energia

Conforme IEC/EN 60320-1/C14, classe de proteção I

Fusíveis

5 fusíveis com tubo de cerâmica de 20 mm; IEC60127-2; AC 250 V; T 5 AH

Condições ambientais (EN 61010)

Apenas uso interno

Temperatura ambiente

15 °C – 35 °C (59 °F – 95 °F)

Umidade do ar

10 % a 90 % de umidade relativa, não condensada

Grau de poluição

2

Categoria de sobretensão

II

O2

0 ppm a 4 ppm

Altitude

máx. 3000 m (9800 ft)

pH

pH 0 a pH 14

0,02 (na faixa de pH 3 a pH 7)
3 a 5 minutos

Tempo de medição normal

120 mL a 150 mL para PBA-S/SI
(adicione aprox. 20 mL para cada módulo de medição adicional)

Volume de amostra por medição

SDA M e Xsample

6 ±0,5 bar, relativa (87 ±7 psi)

Repetibilidade, d.p.

Densidade

0 g/cm3 a 3 g/cm3

0,000001 g/cm³*

Velocidade do som

1000 m/s a 2000 m/s

0,1 m/s*

Concentração real de açúcar

0 Brix a 80 Brix

<0,01 °Brix

Concentração de açúcar fresco

0 Brix a 80 Brix

0,02 °Brix

Concentração de açúcar invertido

0 Brix a 80 Brix

0,02 °Brix

Grau de inversão

0% a 100 %

1%

Temperatura

20 °C

0,001 °C

pH

pH 0 a pH 14

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

670 mm (26,4 polegadas)

Pressão de funcionamento do sistema PBA
Faixas de medição

5 minutos

Tempo de medição normal

Xsample 320

360 mm (14,2 polegadas)

20 mL de refrigerante desgaseificado, 40 mL de xarope

Volume de amostra por medição

Xsample 520

Máxima viscosidade da amostra

3000 mPa.s**

3000 mPa.s**

Carrossel

Não

24 posições

* de acordo com a ISO 5725
** recomendado para amostras com viscosidade até 500 mPa.s na temperatura ambiente e temperatura de medição
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