Tlakové a beztlakové
analytické systémy

Analýza
nealkoholických
nápojů
Přehled

Měření v jakémkoliv prostředí:
Řešení pro optimalizaci analýzy nealkoholických nápojů
Standardní kontrola kvality
je klíčem ke špičkové
kvalitě výrobků.
Modulární a univerzální řešení všech
stupňů výroby Anton Paar poskytují
vše potřebné k co nejefektivnějšímu
splnění každodenních úkolů.
Spolehněte se na nejmodernější
technologii sestavenou do
inteligentního, uživatelsky přívětivého
systému, měřicího všechny
relevantní QC parametry v jednom
jediném cyklu.
Řešení Anton Paar řeší libovolnou
aplikaci a šetří Váš čas i investice.

Řídicí přístroje

Přístroj pro měření
hustoty a rychlosti zvuku
Soft Drink Analyzer M
ke stanovení skutečných Brix,
„fresh“ a invertovaných

Hustoměry
DMA 4100 M
DMA 4500 M
DMA 5000 M
ke stanovení skutečných Brix

Volitelné moduly pro jednotlivé produkční kroky
Pro kontrolu kvality sirupu,
meziproduktů nealkoholických
nápojů a sycených vod

Xsample 320 nebo
Xsample 520 dávkovač
pro automatickou analýzu

Pro kontrolu kvality ve
všech stupních výroby

Pro kontrolu kvality všech
typů hotových a produktů
plněných do obalů

pH ME
pro stanovení pH

Plnicí systémy PFD nebo PFD
Plus

HazeQC ME
ke stanovení zákalu

CarboQC ME
k určení obsahu CO2

DietQC ME a DietQC ME s
volbou pro bezbarvé nápoje
pro analýzu "light" nápojů

Příslušenství O2 pro
CarboQC ME
ke stanovení obsahu O2

Analýza nealkoholických nápojů
v průběhu výroby

Analyzátor balených nápojů
Finální analýza sycených nealkoholických nápojů

-- Analyzujte obsah čerstvého, skutečného a plně invertovaného obsahu cukru nealkoholických nápojů během několika minut
-- Bez nutnosti simulovaného stárnutí vzorků a nucené inverze
-- Získejte skutečný obrázek o stupni inverze cukru – měřením hustoty a rychlosti zvuku vzorku

------

Šetřete čas: paralelním stanovením cukru (°Brix), CO2 a dalších parametrů z jednoho obalu
Modulární koncept měřicího systému: začněte důležitými parametry a kompletujte postupně
Bez nutnosti přípravy vzorku: bezpečné tlakové plnění přímo z obalu
Nejmodernější řízení všech instalovaných měřicích modulů pomocí 10,4” dotykového displeje
Jediné řešení pro všechny typy obalů, jako jsou plechovky, skleněné nebo PET láhve

Soft Drink Analyzer M
Hlavní přístroj pro analýzu cukru

Měřicí moduly pH ME / pH ME
Beverage

Hlavní přístroj pro analýzu
cukru

%Diet, fosfáty nebo analýza celkového obsahu kyselin:
DietQC ME

Soft Drink Analyzer M designovaný pro práci s poloautomatickými i plně
automatickými dávkovacími jednotkami Xsample. Tyto dávkovací jednotky,
které se připojují způsobem „Plug & Play“, jsou uzpůsobeny pro zabudování do
přístroje, a šetří tak prostor v laboratoři.

Zařazením měřicího modulu pH ME
do systému umožňuje měření
hodnoty pH současně s ostatními
parametry specifickými
pro nealkoholické nápoje. Modul
pH ME Beverage je určen pro
měření nápojů a podobných vzorků
v beztlakových systémech. Modul
pH ME lze použít i v tlakových
systémech.

Analyzátory nealkoholických nápojů
M a DMA 4100 M | 4500 M |
5000 M jsou vysoce přesné měřicí
systémy, řídicí a vyhodnocovací
jednotky, „mozky“ celého systému.

DietQC ME a DietQC ME s volitelnou funkcí pro bezbarvé nápoje umožňují
přesné měření koncentrace dietních nealko nápojů. DietQC ME obsahuje přesný
kolorimetr se stabilním driftem vybaveným Peltier termostatem. Tato výkonná
kolorimetrická metoda (430 nm, resp. 280 nm) je nezávislá na fluktuacích ve
složení procesní vody. Opakovatelná analýza diet bez chemikálií má název:
DietQC ME!

Obsah CO2: CarboQC ME

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

Plnicí jednotka: Xsample 320

Dávkovač vzorků: Xsample 520

Jednoduchá instalace, univerzálnost
Dávkovací jednotka Xsample 320
šetří místo a snadno se používá
se zařízením Soft Drink Analyzer
M. Stisknutím jediného tlačítka
je pomocí jednotky Xsample 320
vzorek nadávkován do všech
měřicích cel. Díky robustnímu
peristaltickému čerpadlu prakticky
není nutné provádět údržbu.

Slouží k plnění vzorku ze 24místného zásobníku pomocí peristaltické pumpy.
Xsample 520 se používá pro rutinní práce a umožňuje uživateli souběžně
vykonávat jinou práci. Pro plnění vzorků je k dispozici pět různých režimů.
Vyberte si dávkovací jednotku podle požadovaného počtu vzorků. V případě
potřeby lze v seznamu vzorků zadat pro každý vzorek správnou metodu měření.
Předkonfigurovanou sekvenci měření lze kdykoliv přerušit a vložit prioritní vzorek.
Pro ušetření času přenechejte velké množství vzorků automatickému režimu
měření.

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).

Optochemický kyslíkový senzor
v modulu Option O2 přináší
osvědčený a spolehlivý způsob
stanovení kyslíku. Option O2 lze také
přidat do existujícího CarboQC ME.

Perforační a plnicí jednotka:
PFD (Plus)
Plnicí jednotka PFD umožňuje
komfortní, čisté a bezpečné plnění
přímo ze skleněných láhví, PET
láhví nebo plechovek bez využití
elektrického napájení. Nevyžaduje
žádnou předběžnou úpravu vzorku,
jako jsou odplynění nebo filtrace.
Je-li třeba naplnit celý objem vzorku
z obalu, lze použít zařízení PFD
Plus.

Hlavní jednotka Vašeho měření
Soft Drink Analyzer M

DMA M

Soft Drink Analyzer M (SDA M) souběžně stanovuje hustotu s přesností DMA 5000 M – nejpřesnějšího hustoměru na
trhu – a rychlost zvuku ve vzorku. Tyto hlavní parametry se na bázi měření hustoty používají dále pro měření inverze
cukru, společně s analýzou °Brix a Diet. Jestli měříte vysoce koncentrovaný sirup nebo hotový produkt nealko nápoje,
přístroj Soft Drink Analyzer M přináší přesnou informaci o skutečném obsah cukru před, v průběhu i po ukončení
inverzního procesu. Poprvé v historii mohou být nápoje s invertovaným cukrem analyzovány s rychlostí a přesností bez
ohledu na dobu a teplotu skladování. Manuálně vyvolaná inverze již není více třeba.

Hustoměry DMA generace M jsou určeny k měření na principu oscilační U-trubice dle patentované metody Repeated
Fade-out. Hodnota hustoty se využívá k výpočtu °Brix v nealkoholických nápojích. V závislosti na požadované přesnosti
lze použít DMA 4100 M, DMA 4500 M nebo DMA 5000 M. S nejpřesnějším hustoměrem na trhu, DMA 5000 M, lze
stanovit koncentraci diet v nebarvených a zakalených dietních nápojích.

U-View™

Adaptabilní konfigurace

Funkce, která umožňuje kontrolu procesu plnění
vzorku prostřednictvím aktuálního snímku U-trubice
s vysokým rozlišením nebo případným pozdějším
vyvoláním snímku z paměti přístroje. Uložené
vzorky umožňují pozdější verifikaci správného
naplnění vzorku a měření, a to především při použití
automatického dávkování. Výsledky měření je
možné vytisknout s nebo bez obrázku U-View™
nebo přenést tato data do systému LIMS ve
formátu PDF souborů.

Hustoměry DMA M i Soft Drink Analyzer M
lze bez jakýchkoliv problémů integrovat do
laboratorního systému uživatele. Pro zvýšení
efektivity procesu měření lze připojit autosampler
nebo některý z dalších měřicích modulů. Při práci
v náročnějších podmínkách lze připojit myš, čtečku
čárových kódů nebo externí klávesnici.

Jednoduchá obsluha
Provádějte svá měření rychle a efektivně. V zóně
rychlého přístupu lze oblíbené položky otevřít
přímo z hlavního displeje. Možnost rozdělení
uživatelských úrovní jako ochrany před náhodnými
změnami. Symboly na displeji upozorňují na důležité
skutečnosti, jako jsou systémové nebo provozní
alarmy a aktuální stav autosampleru nebo měřicího
modulu.

PCAP dotykový displej
Dotykový displej 10,4” využívá ověřenou, moderní
technologii (PCT/PCAP) pro nejmodernější
uživatelské dovednosti používané s mobilními
telefony a tablety. Ovládání je snadné i v rukavicích.
Jediný základní displej poskytuje veškeré nezbytné
informace i díky volitelné velikosti písma, snadno
viditelné i z větších vzdáleností.

Efektivní práce s naměřenými daty
Veškeré naměřené výsledky lze uchovávat po
neomezeně dlouhou dobu díky různým typům
rozhraní, jako jsou USB, tiskárna nebo ethernet, a
exportu dat tímto způsobem. Protokoly lze získat v
běžných formátech, jako jsou PDF, TXT a XLS. Díky
tomuto systému lze také provádět automatickou
kalibraci procesních zařízení Anton Paar.

FillingCheck™
Hustoměr dokáže automaticky detekovat chyby při
plnění vzorku nebo přítomnost bublinek v reálném
čase, na tuto skutečnost upozorní uživatele a
chybu zadokumentuje. Za všech okolností se tak
lze spolehnout na fakt, že byl vzorek nadávkován
správně.

Patentovaná technologie
Metoda Repeated Fade-out, kterou používá
přístroj DMA M a SDA M, poskytuje nejstabilnější
výsledky na bázi komplexních znalostí oscilačních
charakteristik. Tato metoda zajišťuje korekci
viskozity s dvojnásobnou efektivitou ve srovnání s
konkurenčními produkty na trhu.

Komplexní analyzátor nápojů
Úspora času – úspora peněz
Paralelní analýza mnoha parametrů, např. hustota,
rychlost zvuku, absorpce světla a CO2 z jediného
obalu umožňuje provést analýzu v průběhu
3–5 minut. Kvalitativní parametry jako jsou skutečné
°Brix nebo °Brix před inverzí v klasických nealko
nápojích, diet koncentrace v nápojích typu light
a obsah CO2 jsou stanoveny automaticky. Další
volitelné moduly např. pro měření pH a O2 nebo
turbidity je možné instalovat ihned nebo později.

Zcela porovnatelné s referenčními
metodami
PBA M udržuje CO2 rozpuštěný přetlakem a
stanovuje obsah CO2 po dobu měření hustoty.
Hustota s korekcí na CO2 se poté konvertuje na
°Brix. Výsledkem jsou stejné hodnoty Brix a CO2
jako v případě tradičních metod, pouze spolehlivější
a v kratším čase.

Jednodušší příprava vzorků – vyšší
spolehlivost

pro standardní, středně
kalorické nealko nápoje
a sycené nápoje s nebo
bez invertovaného
cukru&dietní nealko
nápoje

pro standardní, středně
kalorické nealkoholické
nápoje, sycené a dietní
nealkoholické nápoje

pro standardní, středně
kalorické nealko nápoje
a sycené nápoje s nebo
bez invertovaného
cukru

pro standardní, středně
kalorické nealko nápoje
a sycené nápoje

Systémy PBA M nejsou jen o mnoho rychlejší, ale
i spolehlivější než předešlé rutinní analýzy. Možné
chyby při přípravě vzorků jsou zcela eliminované.
Systémy PBA M se vyznačují jednoduchým
použitím a jsou garancí excelentních výsledků i bez
nutnosti přípravy vzorků.

PBA-S

PBA-SI

PBA-SD

PBA-SID

PFD (Plus) Perforační a dávkovací jednotka









Hustoměr DMA 4100/4500/5000 M | koncentrace cukru: ° Brix skutečné









Soft Drink Analyzer M | Koncentrace cukru: °Brix skutečný, „fresh“, invertovaný









CarboQC ME | Koncentrace CO2: obj., g/l









DietQC ME | %Diet, g/L TA, mL NaOH, mg/100mL H3PO4, zásaditost









DietQC ME s volitelnou funkcí pro bezbarvé nápoje | %Diet, g/L TA, ml NaOH,
mg/100mL H3PO4, zásaditost





volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

Volitelně O2 pro CarboQC ME | Koncentrace O2: ppb, ppm; TPO;
tlak v balení
pH ME | pH hodnota

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

HazeQC ME | Turbidita: EBC, NTU

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

Specifikace
Všeobecné specifikace SDA M a DMA M

PBA M

Dotykový displej

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

Materiál krytu přístroje

Utěsněný kryt
Horní a boční kryt: hliník potažený
Zadní strana: Hliník
Přední, kryt pro instalaci Xsample: Polystyren/butadien

Paměť

1 000 naměřených hodnot s nebo bez snímku kamery

Rozhraní

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

Nastavení RS-232 tiskárny

Rozhraní: RS-232 C; Rychlost přenosu: 9 600; Parita: žádná; Stop bit: 1; Datové bity: 8

Napájení

AC 100 až 240 V, 50/60 Hz

Koncentrace cukru invertovaného

0° až 15 °Brix

Soft Drink Analyzer M: 0,02 °Brix

Příkon

190 VA (vč. jednotky Xsample a externího měřicího modulu)

Stupeň inverze

0 % až 100 %

Soft Drink Analyzer M: 1 %

Vstup pro napájení

Podle IEC/EN 60320-1/C14, ochranná skupina I

Teplota

20 °C

Pojistky

Keramická pojistka 5 x 20 mm; IEC60127-2; AC 250 V; T 5 AH

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

Okolní podmínky (EN 61010)

Pouze pro použití v uzavřených prostorách

Okolní teplota

15 °C – 35 °C (59 °F – 95 °F)

Diet koncentrace pro typické dietní
složení nápojů

Vlhkost vzduchu

10 % až 90 % relativní vlhkost, nekondenzující

0 % až 200 % nebo
0 ml NaOH – 100 ml NaOH nebo
0 až 100 g/l TA

Stupeň znečištění

2

DietQC ME: Barvené dietní nápoje: 0,2 %
DietQC ME s volbou pro bezbarvé nápoje:
Nebarvené dietní nápoje: 0,4 %
DMA 5000 M nebo Soft Drink Analyzer M:
Nebarvené nebo dietní zakalené nápoje: 0,4 %

Kategorie přepětí

II

CO2

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

Nadmořská výška

max. 3 000 m (9 800 ft)

0 obj. až 6 obj. (0 g/l až 12 g/l) při 30 °C
0 obj. až 10 obj. (0 g/l až 20 g/l) při <15 °C

O2

0 ppm až 4 ppm

2 ppb (v rozsahu <200 ppb)

pH

pH 0 až pH 14

Rozsahy měření
0 g/cm až 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*

Koncentrace cukru skutečná

0° až 15 °Brix

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

Koncentrace cukru „fresh“

0° až 15 °Brix

Soft Drink Analyzer M: 0,02 °Brix

3

0,02 (v rozsahu pH 3–7)
3 až 5 minut

Typická doba měření

SDA M a Xsample

120–150 ml pro PBA-S/SI (přidejte cca 20 ml na každý přídavný měřicí modul)

Objem vzorku k měření
Opakovatelnost, s.d.

0 g/cm3 až 3 g/cm3

0,000001 g/cm³*

Rychlost zvuku

1000 m/s až 2000 m/s

0,1 m/s*

Koncentrace cukru skutečná

0° až 80 °Brix

< 0,01 °Brix

Koncentrace cukru „fresh“

0° až 80 °Brix

0,02 °Brix

Koncentrace cukru invertovaného

0° až 80 °Brix

0,02 °Brix

Stupeň inverze

0 % až 100 %

1%

Teplota

20 °C

0,001 °C

pH

pH 0 až pH 14

0,02 (v rozsahu pH 3–7)

6 ±0,5 bar relativní (87 ±7 psi)

670 mm (26,4 in)

Rozsahy měření

Pracovní tlak pro systém PBA

5 minut

Typická doba měření

20 ml odplyněného nealko nápoje; 40 ml sirupu

Objem vzorku k měření

Xsample 320

Xsample 520

Max. viskozita vzorku

3000 mPa.s**

3000 mPa.s**

Zásobník

Ne

24 pozic

360 mm (14,2 in)

Hustota

Opakovatelnost, s.d.

Hustota

3

* dle normy ISO 5725
** doporučeno pro dávkování vzorků s viskozitou vyšší než 500 mPa.s při teplotě okolí a měření
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