Analýza v
pivovarnickém
průmyslu
Přehled

Tlakové a netlakové
analytické systémy

Řešení pro optimalizované analýzy
v pivovarnickém průmyslu
Připraveno na všechny
okolnosti
Hlavní částí modulu Alcolyzer Beer ME je
patentované selektivní měření alkoholu:
Využívá úzký pás spektra NIR typický pro
alkohol za účelem vyhodnocení obsahu
alkoholu ve všech druzích piva.

Přehled výhod:
-- Analýza piv a pivních směsí
-- Analýza nízkoalkoholických a
nealkoholických piv
-- Analýza v horkém a vlhkém prostředí

Základní konfigurace
Systém Alcolyzer Beer
Analytický systém
DMA M
Alcolyzer Beer ME

Systém Alcolyzer Beer
Analytický systém
PBA-B M
DMA M
Alcolyzer Beer ME
CarboQC ME

měření obsahu alkoholu a extraktu
stanovení obsahu alkoholu,
extraktu a CO2

Volitelné moduly pro jednotlivé produkční kroky

Systém Alcolyzer Beer

Xsample 320 nebo
Xsample 520 dávkovač
pro automatickou analýzu
pH ME Beverage
pro stanovení pH
Lovis 2000 ME
pro stanovení viskozity

Systém Alcolyzer Beer
Analytický systém
PBA-B M
pH ME/pH ME Beverage
pro stanovení pH
HazeQC ME
pro stanovení zákalu
Volitelné příslušenství Color ME
pro stanovení barvy

PBA-B M

Alcolyzer Beer ME Heavy Duty
pro stanovení obsahu alkoholu,
určeno k použití v horkém a
vlhkém prostředí
Příslušenství O2 Plus pro
CarboQC ME ke stanovení
obsahu O2
HazeQC ME
pro stanovení zákalu
Volitelné příslušenství Color ME
pro stanovení barvy
pH ME
pro stanovení pH
PFD Plus dávkovací jednotka
pro tlakové plnění

Systém Alcolyzer Beer
Díky své modularitě bude pivní analytický systém Alcolyzer přizpůsoben na
míru vašim potřebám. Připojte měřicí moduly pro analýzu dalších parametrů
piva, například pH, barvy nebo zákalu, a systém přesně splní vaše požadavky.
Kombinace systému s autosamplerem umožňuje zpracovat velké množství vzorků s
co možná největší úrovní automatizace.

Jeden vzorek – všechny
parametry
Systémy Alcolyzer stanovují obsah alkoholu a
další důležité QC parametry, jako jsou původní
extrakt, skutečný extrakt, stupeň prokvašení a
volitelně také barva, viskozita, pH a zákal – vše v
jediném cyklu, vše z jediného vzorku.

Modularita
V základní verzi stanovuje systém Alcolyzer Beer
tři nejdůležitější parametry piva: alkohol, původní
extrakt a skutečný extrakt. Systém je dále
možné rozšířit o moduly pro měření barvy,
zákalu, viskozity a pH.

Obsloužíme celé vaše portfolio
od standardního piva až po pivo
bez alkoholu
Měřicí modul Alcolyzer Beer ME je schopen
analyzovat standardní piva i pivní míchané
nápoje a sledovat nízký obsah alkoholu ve
vzorcích nealkoholických piv. Tento cenný přínos
umožňuje analyzovat všechny typy produktů v
jediném systému.

Analýzy piva v průběhu celé výroby

Finální analýzy alkoholických nápojů z obalu

Systém Alcolyzer Beer

PBA-B M

------

------

Analyzujte celé své produktové portfolio od nealkoholických piv přes piva s nízkým obsahem alkoholu až po standardní piva.
Monitorujte celý svůj proces – od analýzy mladiny po dokončený produkt.
Vestavěný autosampler umožňuje snadno dosahovat vysoké kapacity zpracování vzorků.
Systém stanovuje obsah alkoholu bez jakéhokoliv vlivu ostatních složek vzorku.
Díky předvolené metodice funguje systém zcela automaticky.

Dávkovací jednotka:
Xsample 320

Autosampler:
Xsample 520

Viskozita:
Lovis 2000 ME

Všestranná dávkovací jednotka
Xsample 320 se vyznačuje snadnou
instalací, snižuje časovou náročnost
a lze ji používat se všemi hustoměry
DMA M, Lovis M/ME, a Alcolyzer M.
Stisknutím jediného tlačítka je
pomocí jednotky Xsample 320
vzorek nadávkován do všech
měřicích cel.

Vzorky jsou dávkovány z 24
místného zásobníku pomocí
peristaltického čerpadla.
Xsample 520 zjednodušuje rutinní
analýzy a šetří čas nezbytný pro
analýzy. Pro plnění vzorků je k
dispozici pět různých režimů.

Lovis 2000 ME umožňuje přesně
a spolehlivě měřit viskozitu tím,
že změří dobu pohybu kuličky v
trubičce se vzorkem. Viskozita
mladiny přímo koreluje s několika
kvalitativními parametry, například s
filtrovatelností piva, stabilitou pěny a
chutí piva. Měření viskozity mladiny
se zařízením Lovis 2000 ME je v
souladu s pokyny EBC a MEBAK.

Měřicí moduly pH ME /
pH ME Beverage
Zařazení měřicího modulu pH ME
do systému umožňuje měření
hodnoty pH současně s ostatním
parametry specifickými pro pivo.
Modul pH ME Beverage je určen
pro měření nápojů a podobných
vzorků v beztlakových systémech.
Modul pH ME lze použít i v
tlakových systémech.

Systém Alcolyzer Beer
Analytický systém

PBA-B M

DMA M





Alcolyzer Beer ME





Alcolyzer Beer ME Heavy Duty
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Volitelné příslušenství Color ME
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Úspora času na analýzy vzorku: paralelní analýzy alkoholu, extraktu, CO2 a dalších veličin z jednoho vzorku
Modulární koncepce systému: základní parametry lze později doplnit o volitelné hodnoty
Není zapotřebí příprava vzorků: tlakové plnění přímo z balení
Konfigurace pro vysokou zátěž určená k použití v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí
Jediné řešení pro všechny typy obalů, jako jsou plechovky, skleněné nebo PET láhve

Zákal: HazeQC ME

Obsah CO2: CarboQC ME

Modul Anton Paar HazeQC ME je
určen pro laboratorní měření zákalu
ve všech druzích kapalin, zejména
pak piva a pivních směsí. Měřicí
cela HazeQC ME je temperovaná
vnitřním Peltier termostatem. Díky
tomu je možné spolehlivě měřit při
přesně nastavené teplotě, což je pro
analýzu nezbytně důležité.

CarboQC ME je určené k přesnému
a spolehlivému stanovení obsahu
rozpuštěného CO2 v nápojích.
Patentovaná metoda vícenásobné
objemové expanze eliminuje vliv
ostatních rozpuštěných plynů (např.
N2 a O2).

Obsah O2 a stanovení TPO:
Modul Option O2 Plus pro
CarboQC ME

Modul Color 430nm ME

Optochemický kyslíkový senzor
v modulu Option O2 Plus nabízí
osvědčený a spolehlivý způsob
stanovení kyslíku. Modul O2 Plus
lze také snadno použít pro vaše
stávající zařízení CarboQC ME a
PFD (Plus). Měření obsahu O2 ve
vzorku je zásadní pro trvanlivost
konečného produktu.

Modul Option Color je dalším
rozšířením Alcolyzer Beer ME
a slouží k souběžnému měření
barvy piva při 430 nm. Výsledky
získané z tohoto modulu odpovídají
standardním postupům, jako jsou
MEBAK nebo EBC.

Alkohol:
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty
přesně určuje obsah alkoholu ve
standardních a nízkoalkoholických
pivech i pivních míchaných
nápojích. Ve srovnání se zařízením
Alcolyzer Beer ME umožňuje
speciální konstrukce provádět
spolehlivou analýzu i v těžkých
podmínkách až do 35 °C okolní
teploty a 90 % relativní vlhkosti.

PBA-B M
Packaged Beverage Analyzer pro pivo
Běžné analytické metody vyžadují odplynění vzorku před vlastním
měřením, rozpuštěný CO2 ovlivňuje měření hustoty a dalších parametrů.
Systém PBA M plní vzorek do měřicích cel přímo z obalu bez
předcházející úpravy vzorku – žádný předehřev, žádné odplynění,
žádná filtrace. PBA-B M provádí všechna měření (alkohol, extrakt,
CO2 a volitelně O2, barva, pH a zákal) v jediném cyklu, z jediného
vzorku. Automaticky koriguje vliv rozpuštěného CO2 na hustotu
měřeného vzorku a stanovuje parametry piva korigované na CO2.

Bez vlivu operátora
Systémy PBA M nejsou jen o mnoho rychlejší, ale
i spolehlivější než předešlé rutinní analýzy. Zcela
vylučuje případné chyby, které jinak vznikají během
přípravy vzorků. Systémy PBA M se jednoduchým
způsobem ovládají a garantují špičkové výsledky
měření, protože nevyžadují žádnou přípravu vzorků.

Šestkrát rychlejší než konvenční
metody
Automatické tlakové plnění přímo z balení a
automatická korekce CO2 v získaných výsledcích
umožňuje PBA-B M dokončit analýzu balených
nápojů až šestkrát rychleji než u konvenčních
metod. Díky tomu je PBA-B M ideálním řešením pro
časově závislé analýzy.

Připraveno na obtížné podmínky
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty umožňuje
provozovat modul PBA-B M v teplotě až
35 °C/95 °F a v relativní vlhkosti 90 %. Díky tomu
lze systém nainstalovat ve výrobních oblastech, kde
lze lahvované produkty přímo analyzovat.

Konvenční systémy
Předehřev chladného vzorku

5 minut

Odplynění a filtrace vzorku

5 minut

Alkohol a hustota

4 minuty

CO2

2 minuty

O2 (volitelně)

2 minuty

pH (volitelně)

2 minuty

Zákal (volitelně)

2 minuty

Barva (volitelně)

2 minuty

Celkový čas

24 minut

PBA-B M
Není požadováno

(při zařazení kondicionéru)

Nevyžaduje se

4 minuty

Není nutná příprava vzorků
Tlakové plnění a automatická korekce CO2 činí z
časově náročné přípravy vzorků záležitost minulosti.

Bez navýšení času
potřebného k měření

4 minuty

Specifikace
Systémy
0 % obj. až 12 % obj.

Dotykový displej

10,4", TFT PCAP dotykový displej 640 x 480 px

Původní extrakt

0 °Plato až 30 °Plato

Paměť

1 000 naměřených hodnot se snímky nebo bez nich

Obsah extraktu

0 % hm. až 20 % hm.

Rozhraní

Hustota

0 g/cm3 až 3 g/cm3

4 x USB (2.0, plná rychlost); 1 x Ethernet (100 Mbit); 1x CAN Bus;
1 x RS-232; 1 x VGA

Barva (volitelně)

0 EBC až 120 EBC

Nastavení RS-232 tiskárny

Rozhraní: RS -232 C;
Rychlost přenosu: 9 600; parita: žádná; stop bit: 1; datové bity: 8

Viskozita (volitelně)

0,3 až 10 000 mPa.s

Napájení

AC 100 až 240 V, 50/60 Hz

pH (volitelně)

0 pH až 14 pH

Okolní podmínky (EN 61010)

Pouze k použití v uzavřených prostorách

Zákal (volitelně)

0 EBC až 100 EBC
(zobrazeny jsou hodnoty až do 200 EBC)

Okolní teplota

15 °C až 35 °C (59 °F až 95 °F)

Obsah alkoholu

0,01 % v/v

Původní extrakt

0,03 °Plato

Vlhkost vzduchu

Obsah extraktu

0,01 % hm.

nekondenzující
20 °C, <90 % relativní
25 °C, <60 % relativní
30 °C, <45 % relativní
35 °C, <90 % relativní

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

Stupeň znečištění

2

Hustota

Kategorie přepětí

II

Barva (volitelně)

0,1 EBC

Viskozita (volitelně)

0,1 % *

pH (volitelně)

0,02 pH (v rozsahu 3–7 pH)

Zákal (volitelně)

0,02 EBC

Řízení teploty

Integrovaný Peltier termostat

Řízení teploty (zákal)

0,01°C opakovatelnost v rozsahu -5 až 40 °C

Objem vzorku

120 ml až 150 ml

Typická doba měření jednoho vzorku

3 min až 4 min

Zdroj stlačeného plynu

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

* Pro více informací kontaktujte prosím Anton Paar.

Další specifikace – PBA M
Rozsah měření

Opakovatelnost, s. d.

vlhkosti
vlhkosti
vlhkosti
vlhkosti (pouze Alcolyzer Beer ME Heavy Duty)

670 mm (26,4 in)

Opakovatelnost, s. d.

Obsah alkoholu

440 mm (17,3 in)

Rozsah měření

Obecně

Obsah alkoholu

0 % obj. až 12 % obj.

Původní extrakt

0 °Plato až 30 °Plato

CO2

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

O2 (volitelně)

±2 ppb

710

mm
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n)

m
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m
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