Systemy do analizy
ciśnieniowej i bezciśnieniowej

Analiza napojów
bezalkoholowych
Przegląd

Gdziekolwiek jesteś: Rozwiązania dla
zoptymalizowanej analizy napojów bezalkoholowych
Regularna kontrola jakości
to gwarancja najwyższej
jakości produktów.
Modułowe i uniwersalne urządzenia
firmy Anton Paar umożliwiają
wykonywanie codziennych
zadań w najbardziej wydajny
sposób. Wyrafinowany, przyjazny
dla użytkownika system został
wyposażony w najnowsze
rozwiązania techniczne. Wszystkie
parametry kontroli jakości
są mierzone w jednym cyklu
pomiarowym.
Niezależnie od wybranego
systemu, używając urządzeń
Anton Paar oszczędzasz czas
oraz środki finansowe.

Urządzenia nadrzędne

Miernik gęstości
i prędkości dźwięku
Soft Drink Analyzer M
do określenia Brix przed, w trakcie
i po inwersji

Gęstościomierze
DMA 4100 M
DMA 4500 M
DMA 5000 M
do określenia rzeczywistej
zawartości Brix

Opcjonalne moduły dla każdego etapu produkcji
Kontrola jakości syropów,
napojów bezalkoholowych i
wód gazowanych

Xsample 320 lub
Podajnik próbek Xsample 520
do analiz automatycznych

Kontrola jakości na wszystkich
etapach produkcji.

Kontrola jakości wszystkich
rodzajów gotowych produktów
w butelkach.

pH ME
do określenia wartości pH

Urządzenia napełniające PFD
lub PFD Plus

HazeQC ME
do określania zmętnienia

CarboQC ME
do określania zawartości CO2

DietQC ME oraz DietQC ME z
opcją do napojów bezbarwnych
do określenia stężenia diet

Opcja O2 dla CarboQC ME
do określania zawartości O2

Analiza napojów bezalkoholowych na każdym
etapie produkcji
-- Analiza cukru przed inwersją, aktualnego i inwertowanego zawartego w napojach bezalkoholowych w przeciągu kilku minut.
-- Wyeliminowanie starzenia się próbki i konieczności wymuszania inwersji.
-- Uzyskanie prawdziwego obrazu inwersji cukru poprzez pomiar gęstości próbki oraz prędkości dźwięku.

Analiza napojów bezpośrednio na linii produkcyjnej.
Końcowa analiza butelkowanych napojów
bezalkoholowych.
-----

Oszczędność czasu: równoległa analiza stężenia cukru (°Brix), CO2 oraz innych właściwości w jednym zestawie.
Modułowa koncepcja systemu pomiarowego: możliwość późniejszego rozszerzenia systemu podstawowego w miarę rosnących potrzeb.
Wyeliminowanie konieczności przygotowania próbki: Bezpośrednie, ciśnieniowe pobieranie z pojemnika.
Najnowocześniejszy system kontroli zainstalowanych modułów pomiarowych dzięki zastosowaniu jednego ekranu dotykowego o
przekątnej 10,4".
-- Jedno urządzenie do kontroli jakości produktów pakowanych w puszkach, szklanych butelkach i butelkach PET.

Soft Drink Analyzer M
Urządzenie główne do pomiaru stężenia cukru

Moduły do pomiaru pH ME/
pH ME napojów

Urządzenie główne do
pomiaru stężenia cukru

Soft Drink Analyzer M jest przeznaczony do analizy napojów bezalkoholowych z
podajnikami próbek Xsample. Te podajniki próbek typu Plug and Play mieszczą
się w obudowie urządzenia, co pozwala na oszczędność miejsca na stole
laboratoryjnym.

Połączenie modułu pomiarowego
pH ME z wybranym systemem
Umożliwia jednoczesny pomiar
wartości pH oraz innych
parametrów charakterystycznych
dla napojów bezalkoholowych.
Moduł do napojów pH ME jest
przystosowany do pomiarów
bezciśnieniowych próbek napojów.
Moduł pH ME może być także
przystosowany do pomiaru próbek
pod ciśnieniem.

Przeznaczony do napojów
bezalkoholowych Soft Drink
Analyzer M lub model DMA 4100 M
| 4500 M | 5000 M Generation M
to wysokiej precyzji urządzenia
pomiarowe i jednostki sterujące oraz
przetwarzające dane. To kluczowe
elementy naszego systemu.

Jednostka napełniania
próbek: Xsample 320
Prosty w instalacji, wszechstronny
Jednostka napełniania próbek
Xsample 320 oszczędność
miejsca i łatwość użycia dzięki
Soft Drink Analyzer M. Po
naciśnięciu przycisku, Xsample 320
automatycznie przekazuje próbkę
do celi pomiarowej. Solidna
pompa perystaltyczna sprawia, że
urządzenie praktycznie nie wymaga
konserwacji

Podajnik próbek: Xsample 520

Stężenie CO2: CarboQC ME

Perystaltyczna pompa pozwala na napełnienie 24 próbek umieszczonych
w magazynie. Xsample 520 przejmuje rutynową pracę i pozwala na
skoncentrowaniu uwagi na istotnych problemach. Napełnianie bez pęcherzy
może być przeprowadzane w jednym z pięciu trybów.

CarboQC ME zapewnia precyzyjne
i stabilne ustalenie zawartości
CO2 w napojach. Objęta ochroną
patentową metoda wielokrotnego
rozprężania gazów eliminuje wpływ
innych rozpuszczonych gazów (np.
N2 i O2) na wyniki pomiarowe.

Urządzenie umożliwia wybór jednostki próbkowania zgodnie z liczbą
przeznaczonych do pomiaru próbek. W razie potrzeby możliwe jest także
przypisanie oddzielnych metod do różnych próbek. Inną funkcją jest przerwanie
wstępnie skonfigurowanej sekwencji w celu wstawienia w dowolnym momencie
próbki o wyższym priorytecie. Praca urządzenia pozwala na automatyczne
pomiary dużej ilości próbek oraz umożliwia poświęcenie czasu na wykonanie
innych zadań.

Analiza % Diet, fosforanów i kwasowości: DietQC ME
Modele DietQC ME oraz DietQC ME z opcją do pomiarów niezabarwionych
napojów gwarantują wysoką precyzję pomiarów stężenia dietetycznych
napojów bezalkoholowych. DietQC ME jest wyposażony w stabilny kolorymetr z
termostatem Peltiera. Ta wydajna metoda kolorymetryczna (odpowiednio 430 nm
i 280 nm) jest niezależna od wahań składu wody technologicznej. Powtarzalna
analiza dietetyczna bez zastosowania środków chemicznych to zaleta modelu
DietQC ME!

Ustalenie zawartości O2 i TPO:
Opcjonalny czujnik O2 do
modułu CarboQC ME
Moduł O2 jest wyposażony w
optochemiczny czujnik tlenu i
pozwala na stabilne wyznaczenie
zawartości tlenu. Moduł O2 może
zostać łatwo zamontowany
w istniejącym urządzeniu
CarboQC ME.

Urządzenie przebijające i
napełniające: PFD (Plus)
Systemy napełniania PFD zapewniają komfortowe, czyste i bezpieczne napełnianie bezpośrednio
ze szklanych butelek, butelek PET
lub puszek bez konieczności stosowania zasilania elektrycznego. Nie
jest potrzebne żadne przygotowanie
próbek, takie jak odgazowanie czy
filtrowanie. W przypadku konieczności pobrania całej objętości próbki
z opakowania, możliwe jest zastosowanie urządzenia PFD Plus.

Serce Twojego Pomiaru
Soft Drink Analyzer M

DMA M

Model Soft Drink Analyzer M (SDA M) jednocześnie ustala gęstość i prędkość dźwięku z precyzją modelu DMA 5000
M – najbardziej dokładnego urządzenia dostępnego aktualnie na rynku. Te główne parametry są stosowane do
dodatkowych pomiarów inwertowanego cukru. Do tej grupy zaliczane są także ustalane na podstawie gęstości
parametry °Brix i analiza Diet. Model Soft Drink Analyzer M gwarantuje uzyskanie wysokiej precyzji pomiarów
zawartości cukru przed, w trakcie oraz po nieuniknionym procesie konwersji cukru. Po raz pierwszy szybka i precyzyjna
analiza napojów z inwertowanym cukrem możliwa jest niezależnie od czasu i temperatury składowania. Wymuszanie
inwersji nie jest już konieczne.

Gęstościomierze DMA M mierzą gęstość za pomocą oscylującej rurki w kształcie litery U w oparciu o opatentowaną
metodę Repeated Fade-out, Gęstość jest wykorzystywana do wyznaczania wartości °Brix w typowych napojach
bezalkoholowych. W zależności od wymaganej dokładności możliwe jest zastosowanie modeli DMA 4100 M,
DMA 4500 M lub DMA 5000 M. Model DMA 5000 M to najdokładniejsze urządzenie dostępne na rynku, pozwalające
na ustalenie stężenia Diet w bezbarwnych i mętnych napojach dietetycznych.

U-view™

Uniwersalne konfiguracje

Sprawdź proces napełnienia próbki w całej
U-rurce na podstawie precyzyjnego obrazu celi
pomiarowej oraz przeanalizuj zapisane obrazy w
późniejszym terminie. Zapisane obrazy umożliwiają
późniejszą weryfikację poprawności napełniania
próbki i pomiarów, szczególnie, gdy są używane
automatyczne systemy napełniania. System
pozwala na wydruk obrazów U-View™ lub transfer
zestawu danych do systemów LIMS w formacie
PDF.

Możliwość łatwej integracji uniwersalnego modelu
Soft Drink Analyzer M lub modelu DMA M w
aktualnym systemie pomiarowym. Zwiększenie
wydajności procesu pomiarowego można osiągnąć
poprzez zastosowanie podajnika próbek albo
innego modułu pomiarowego. Identyfikacja próbek
lub praca w trudnych warunkach możliwa jest dzięki
zastosowaniu myszy, czytnika kodów kreskowych
lub zewnętrznej klawiatury.

Łatwa obsługa
Szybkie i skuteczne wykonywanie zadań. Otwieraj
ulubione menu dialogowe z poziomu ekranu
głównego, korzystając z obszaru szybkiego
dostępu. Przypisuj różne poziomy użytkowania
do użytkowników, aby zapobiec wprowadzaniu
niezamierzonych zmian. Symbole na ekranie
prezentują istotne informacje, takie jak komunikaty
systemowe lub pomiarowe oraz bieżący stan
modułów automatycznego napełniania próbek i
pomiarowego.

Ekran dotykowy PCAP
Dotykowy, pojemnościowy (PCT/PCAP) ekran o
przekątnej 10,4 cala to nowoczesne urządzenie
dobrze znane z telefonów komórkowych
lub tabletów. Łatwy w obsłudze, nawet w
rękawiczkach. Dzięki możliwości zmiany wielkości
czcionki, wszystkie istotne informacje widoczne
są na jednym głównym ekranie nawet z pewnej
odległości.

Wygodna obsługa danych
Przechowuj wyniki w aparacie tak długo, jak
potrzebujesz i korzystaj z różnych interfejsów do
eksportu danych do wymiennych nośników pamięci
USB, drukarek lub usług Ethernet. Raporty są
dostępne w popularnych formatach plików, takich
jak PDF, TXT i XLS. System ten zapewnia również
automatyczną kalibrację urządzeń procesowych
firmy Anton Paar.

FillingCheck™
Gęstościomierz automatycznie wykrywa błędy
napełniania takie jak pęcherzyki w próbce,
zgłasza błędy i dokumentuje zdarzenia. Możesz
mieć pewność, że próbka zostanie prawidłowo
napełniona, niezależnie od warunków.

Opatentowana technologia
Opatentowana metoda Repeated Fade-out
stosowana w gęstościomierzach DMA M oraz SDA
zapewnia najbardziej stabilne wyniki pomiarów
gęstości w oparciu o kompleksową wiedzę
na temat charakterystyki oscylacji. Metoda ta
gwarantuje dwukrotnie większą skuteczność niż
dostępna w jakimkolwiek innym urządzeniu.

Kompaktowe analizatory napojów
Oszczędność czasu to
oszczędność pieniędzy
Równoległa analiza wielu parametrów, np.
gęstości, prędkości dźwięku, absorpcji światła
i stężenia CO2 w jednym module pozwala na
skrócenie czasu analizy do czasu od 3 do 5 minut.
Parametry jakościowe takie jak aktualny °Brix, °Brix
przed początkiem inwersji w typowych napojach
bezalkoholowych, stężenie diet w napojach
dietetycznych oraz stężenie CO2 są wyznaczane
automatycznie. W późniejszym okresie urządzenie
może zostać rozszerzone o dodatkowe moduły np.
pomiaru pH, O2 lub zmętnienia.

Do typowych napojów bezalkoholowych o średniej
kaloryczności i wód gazowanych

Do typowych napojów bezalkoholowych o średniej
kaloryczności i wód gazowanych zawierających i
niezawierających inwertowany cukier

Do typowych napojów bezalkoholowych o
średniej kaloryczności i bezalkoholowych napojów
dietetycznych

Modele PBA M utrzymują CO2 w stanie
rozpuszczonym poprzez utrzymywanie nadciśnienia,
ustalenie stężenia CO2 następuje w trakcie pomiaru
gęstości. Gęstość skorygowana o wartość
stężenia CO2 jest następnie przeliczana na °Brix.
Uzyskane wartości Brix i CO2 są bardziej stabilne w
porównaniu z uzyskanymi metodami tradycyjnymi.

PBA-S

PBA-SI

PBA-SD

PBA-SID

Urządzenie do napełniania PFD (Plus)









Gęstościomierz DMA 4100/4500/5000 M | stężenie cukru: rzeczywisty °Brix









Soft Drink Analyzer M | stężenie cukru: °Brix rzeczywisty, świeży, inwertowany









Mniejszy nakład przygotowania
próbek - wyższa niezawodność
Systemy PBA M są nie tylko znacznie szybsze, lecz
także o wiele bardziej niezawodne w porównaniu
z tradycyjnymi metodami. Możliwość popełnienia
błędów na etapie przygotowania próbki została
całkowicie wyeliminowana. Systemy PBA M są
łatwe w użytkowaniu i gwarantują uzyskanie
wysokiej precyzji wyników, ponieważ etap
przygotowania próbki został wyeliminowany.

Do typowych napojów bezalkoholowych o średniej
kaloryczności i wód gazowanych zawierających
i niezawierających inwertowany cukier oraz do
bezalkoholowych napojów dietetycznych

Pełna zgodność z metodami
referencyjnymi

CarboQC ME | stężenie CO2: obj., g/l









DietQC ME | % Diet, g/l TA, ml NaOH, mg/100ml H3PO4, alkaliczność









DietQC ME z opcją do napojów bezbarwnych | % Diet, g/l TA, ml NaOH,
mg/100ml H3PO4, alkaliczność





opcjonalnie

opcjonalnie

Opcja O2 do CarboQC ME | stężenie O2: ppb, ppm; TPO;
ciśnienie opakowania

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

pH ME | wartość pH

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

HazeQC ME | Zmętnienie: EBC, NTU

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne modeli SDA M i DMA M

PBA M

Ekran dotykowy

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

Materiał obudowy

Szczelna obudowa
Osłony górna i boczna: aluminium, powlekane
Tył: Aluminium
Przód, zaślepka gniazda autopodajnika Xsample: polistyren /butadien

Pamięć

1000 wyników pomiarów bez/ze zdjęciami z kamery

Złącza

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

Ustawienia drukarki RS-232

Złącze: RS-232 C; szybkość transmisji: 9600; parzystość: brak; bit stop: 1; Bity danych: 8

Napięcie

AC 100 do 240 V, 50/60 Hz

Stężenie inwertowanego cukru

od 0 do 15 stopni Brixa

Soft Drink Analyzer M: 0,02 stopnia Brixa

Zasilanie

190 VA (z Xsample, bez zewnętrznego modułu pomiarowego)

Stopień inwersji

od 0 do 100%

Soft Drink Analyzer M: 1 %

Wejście zasilania

Zgodne z IEC/EN 60320-1/C14, klasa ochrony I

Temperatura

20 °C

Bezpieczniki

ceramiczne bezpieczniki topikowe 5 × 20 mm; IEC60127-2; AC 250 V; T 5 A TH

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

Warunki robocze (EN 61010)

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

Temperatura otoczenia

15 °C – 35 °C (59 °F – 95 °F)

Wilgotność powietrza

10 % do 90 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Stopień zanieczyszczenia

2

Kategoria przepięć

II

Wysokość n.p.m.

maks. 3000 m (9800 stóp)

Zakresy pomiaru

Powtarzalność (odchylenie standardowe)

Gęstość

od 0 do 3 g/cm

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

Rzeczywiste stężenie cukru

od 0 do 15 stopni Brixa

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

Stężenie świeżego cukru

od 0 do 15 stopni Brixa

Soft Drink Analyzer M: 0,02 stopnia Brixa

3

Stężenie diet w przypadku typowego składu od 0% do 200% lub
napoju dietetycznego
0 m; NaOH do 100 ml NaOH lub
od 0 g/l TA do 100 g/l TA

CO2

0 obj. do 6 obj. (0 g/l do 12 g/l) przy 30 °C
(86 °F)
0 obj. do 10 obj. (0 g/l do 20 g/l) przy < 15 °C
(59 °F)

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

Stężenie O2

od 0 do 4 ppm

2 ppb (w zakresie do 200 ppb)

pH

od 0 do 14

SDA M oraz Xsample
Powtarzalność (odchylenie standardowe)

od 0 do 3 g/cm3

0,000001 g/cm³*

Prędkość dźwięku

1000 m/s do 2000 m/s

0,1 m/s*

Rzeczywiste stężenie cukru

od 0 do 80 stopni Brixa

<0,01 °Brix

Ilość próbki w pojedynczym pomiarze
Ciśnienie robocze systemu PBA

Stężenie świeżego cukru

od 0 do 80 stopni Brixa

0,02 stopnia Brixa

Stężenie inwertowanego cukru

od 0 do 80 stopni Brixa

0,02 stopnia Brixa

Stopień inwersji

od 0 do 100%

1%

Temperatura

20 °C

0,001 °C

pH

od 0 do 14

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

0,02 (w zakresie pH 3 do pH 7)
od 3 do 5 minut

Czas trwania pomiaru w normalnych
warunkach

120 ml do 150 ml dla PBA-S/SI (dodaj ok. 20 ml na każdy dodatkowy moduł pomiarowy)
6 ±0,5 bara (87 ±7 psi) – względne

5 minut

Czas trwania pomiaru w normalnych
warunkach

670 mm (26,4 cala)

Gęstość

Zakresy pomiaru

DietQC ME: Kolorowe napoje dietetyczne: 0,2
%
DietQC ME z opcją do napojów
niekolorowanych: Bezbarwne napoje
dietetyczne: 0,4 %
DMA 5000 M lub Soft Drink Analyzer M:
Bezbarwne lub mętne napoje dietetyczne: 0,4
%

20 ml odgazowanego napoju bezalkoholowego lub 40 ml syropu

Xsample 320

Xsample 520

Maksymalna lepkość próbki

3000 mPa.s**

3000 mPa.s**

Magazynek

nie

24 pozycje

360 mm (14,2 cala)

Ilość próbki w pojedynczym pomiarze

* zgodnie z normą ISO 5725
** zalecane do próbek o lepkości do 500 mPa·s w temperaturze otoczenia i pomiaru
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