Seria mierników
CO2 | O2 | TPO

Laboratoryjne mierniki CO2/O2 z funkcją pracy na
linii produkcyjnej oraz miernik TPO dla przemysłu napojowego

Kontrola w całym procesie produkcji:
pomiar TPO, stężenia rozpuszczonego CO2 i O2 w napojach
Pomiar i kontrola stężenia CO2 i O2 zarówno w trakcie produkcji jak i po napełnieniu butelek
jest w produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych niezwykle istotny. Ponadto bardzo
duże znaczenie ma pomiar całkowitej ilości tlenu w opakowaniu (TPO).

Zawartość CO2 w dużym stopniu wpływa na
smak napoju oraz jest istotnym czynnikiem
kosztów produkcji napoju.

Wysoki poziom O2 w napojach
ma negatywny wpływ na smak oraz na
trwałość napoju.

Precyzyjny pomiar zawartości dwutlenku
węgla gwarantuje utrzymanie niezmiennego
smaku oraz efektywnego i oszczędnego
napełniania.

Ciągłe monitorowanie poziomu tlenu
gwarantuje bezpieczeństwo produktu oraz
stałą jakość napoju.

Uniwersalne zastosowanie:
Połączone pomiary CO2 i O2
Miernik CboxQC łączy szybki pomiar zawartości CO2 i O2
w jednym cyklu pomiarowym.

Wybór należy do Ciebie
Firma Anton Paar oferuje przyrządy pomiarowe przeznaczone do pomiarów bezpośrednio w
liniach produkcyjnych, laboratoriach oraz kompleksowe systemy analizy napojów. Asortyment
obejmuje urządzenia do selektywnego pomiaru całkowitej ilości tlenu, rozpuszczonego
tlenu i rozpuszczonego dwutlenku węgla, na który nie wpływają inne gazy.
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Łączone pomiary zawartości TPO i CO2
Miernik TPO 5000 można zestawić z produkowanym przez
firmę Anton Paar miernikiem nasycenia dwutlenkiem węgla
w celu pomiaru zarówno TPO, jak i rozpuszczonego CO2
w jednym cyklu pomiarowym. Miernik CarboQC umożliwia
selektywne oznaczanie rzeczywistej zawartości dwutlenku
węgla w napojach i może też być wykorzystywany jako
samodzielne urządzenie.

Laboratorium
i środowisko produkcyjne

Twoja przyszłość z miernikiem TPO 5000: Szybki
sposób pomiaru całkowitej ilości tlenu w opakowaniu.
Niewymagający wysiłku i szybki pomiar TPO w dowolnej standardowej butelce lub puszce to bez
wątpienia podstawowy wymóg, jaki należy spełnić bezpośrednio po rozlewie napoju. Opracowane
przez firmę Anton Paar rozwiązanie umożliwiające pomiar TPO ma wiele funkcji, które pozwalają
oszczędzić czas i przynoszą korzyści, gwarantując rzetelny przebieg kontroli jakości. Samodzielne
urządzenie pomiarowe nie wymaga przygotowania próbek.
Bieżące informacje o stanie urządzenia pozwalają
uniknąć przestojów
Wbudowany wskaźnik ledowy bezpośrednio informuje o stanie urządzenia
w całym procesie produkcji, nawet jeśli wokół panuje hałas. Stan
urządzenia można określić od razu, nawet z dalszej odległości.

Identyfikowalność ma kluczowe znaczenie
Czynności kontrolne i sprawdzenia wykonuje się często. Dzięki
zastosowaniu procedur wykonywania standardowych działań operator nie
musi poświęcać tym czynnościom dodatkowej uwagi. Wszystkie dane są
zapisywane w urządzeniu, co wyraźnie zwiększa stabilność procesu.

Nie ma wydajności bez wytrzymałości
Trwała obudowa ze stali nierdzewnej gwarantuje długotrwałą odporność
na działanie czynników pochodzących ze środowiska produkcyjnego.
Miernik TPO 5000 spełnia najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa
obowiązujące na rynku, a dzięki odpornej na zachlapanie budowie
zapewnia rzetelność i ciągłość działania nawet w trudnych warunkach.

TPO 5000
od 0 hPa do 45 hPa O2 ciśnienie częściowe

Tlen w fazie gazowej
Zakres
pomiaru

od 0 do 2 ppm

Rozpuszczony tlen

od 0 °C do 40 °C

Temperatura
Ciśnienie

Wymiary
badanego
opakowania

Skrócenie czasu pomiaru jest ważne, zwłaszcza w
przypadku pomiaru TPO bezpośrednio po napełnieniu
opakowania. Bez względu na rodzaj opakowania na
napój, w urządzeniu można w prosty sposób umieszczać
puszki, butelki szklane i butelki PET, wykorzystując do
tego celu nakładkę do automatycznego wyśrodkowania
pojemnika. Urządzenie wspomaga operatora na
każdym etapie, zapobiegając problemom związanym
z przemieszczaniem pojemników. Miernik TPO 5000
przeprowadza pomiar w ciągu niespełna czterech minut,
co oznacza, że jest najszybszym urządzeniem do pomiaru
TPO na rynku.

Najnowocześniejszy pomiar zawartości
tlenu przy ograniczeniu do minimum
czynności obsługowych
Pomiar optochemiczny zawartości tlenu to
bezproblemowa metoda selektywnego pomiaru
zawartości tlenu w przestrzeni nad roztworem i tlenu
rozpuszczonego. Pomiar tą metodą gwarantuje brak
oddziaływania ze strony innych gazów i pozwala
uniknąć potrzeby częstej wymiany różnych materiałów
zużywalnych.

Czyszczenie ręczne nie jest konieczne
Miernik TPO 5000 firmy Anton Paar jest wyposażony w
funkcję samooczyszczania polegającą na automatycznym
czyszczeniu urządzenia bez udziału użytkownika po
każdym pomiarze. Ta wyjątkowa funkcja sprawia, że
urządzenie jest zawsze gotowe do przeprowadzenia
kolejnego pomiaru w dowolnym czasie.

Maks. 6,2 bara ciśnienia bezwzględnego

Powtarzalność TPO
Warunki
otoczenia

Prędkość ma znaczenie

±5 ppb lub ±5 % – większa z tych wartości
0 °C do 40 °C

Temperatura otoczenia
Wilgotność względna (bez
kondensacji)

od 10 % rH do 90 % rH

Średnica opakowania

od 35 mm do 90 mm

Wysokość opakowania

od 30 mm do 370 mm
>150 ml

Objętość opakowania

Vn = 8 l

Zużycie gazu/pomiar

N2 lub CO2 klasa 5 (jeżeli TPO 5000 jest używane bez pomiaru CO2)

Wymagane gazy beztlenowe

Sprężone powietrze1

Gazy dodatkowe

Woda z kranu lub linia wody technologicznej

Czyszczenie

3x USB, Ethernet, CAN (tylko dla urządzeń Anton Paar), RS232

Interfejsy komunikacyjne

Panel LCD z pojemnościowym ekranem dotykowym o przekątnej 7
cali

Wyświetlacz

Do 5000 zbiorów danych pomiarowych

Gromadzenie danych

515 mm x 590 mm x 1120 mm (20.3 in x 23.3 in x 44.1 in)

Wymiary (dł. × szer. × wys.)

70 kg (154 lbs)

Masa
1

Gaz beztlenowy może być stosowany, jeśli przyłącze sprężonego powietrza nie jest dostępne.

CO2? Proszę bardzo.
Firma Anton Paar jest znana z modułowych rozwiązań.
Właśnie dlatego do urządzenia TPO 5000 można łatwo
podłączyć CarboQC, miernik CO2 umożliwiający szybkie
oznaczanie zwartości dwutlenku węgla. Miernik CarboQC
pozwala na selektywne oznaczanie rzeczywistej ilości
dwutlenku węgla w napojach i może być używany
zarówno jako samodzielne urządzenie, jak i w zestawie z
miernikiem TPO 5000 w celu przeprowadzania łączonych
pomiarów TPO i CO2.

Urządzenia zintegrowane z linią produkcyjną, które
tworzą eksperci od pomiarów
Pomiary w linii produkcyjnej gwarantują kontrolę procesu technologicznego bez względu na to, czy
napełnianie odbywa się z linii rozlewniczej, cysterny, zbiornika (BBT), kega lub beczki. Dodatkowo,
przenośne urządzenia at-line są stosowane do monitorowania pracy innych przyrządów
procesowych.

Utrzymywanie zadanych parametrów napojów
Funkcja wartości granicznej umożliwia określenie limitów CO2
i O2. Nawet lekkie odchylenie parametrów procesowych jest
natychmiastowo zgłaszane, co gwarantuje bezpieczeństwo
produkcyjne. Jest to czynnik pozwalający na oszczędności
finansowe i oszczędność czasu. Podjęcie odpowiednich
czynności przez operatora może nastąpić w ciągu kilku
sekund.

Całkowicie zabezpieczone przed
niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi
Urządzenia pomiarowe firmy Anton Paar przeznaczone
do pracy w liniach produkcyjnych są przystosowane
do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych.
Wytrzymała i wodoszczelna obudowa zabezpiecza
elementy elektroniczne przed wilgotnością i uniemożliwia
przedostanie się płynów do wnętrza przyrządu.

Szybkie pomiary pozwalają na oszczędność
czasu i pieniędzy
Pomiar stężenia CO2 oraz O2 w czasie jedynie 90 sekund
sprawia, że miernik CboxQC At-line firmy Anton Paar pozwala
na znaczną oszczędność czasu pracy i środków finansowych.

Łatwa obsługa, łatwy odczyt
Uzupełnienie działania przyrządów
procesowych

Kolorowy wyświetlacz gwarantuje czytelność wyników
pomiarowych nawet w warunkach słabego oświetlenia
zewnętrznego. Intuicyjny interfejs użytkownika dostępny
w dziewięciu wersjach językowych zapewnia łatwe
wykonywanie typowych zadań. Osiem dużych przycisków
pozwala na obsługę miernika nawet w rękawicach
ochronnych.

Pracujące na linii produkcyjnej dodatkowe przyrządy
pomiarowe to idealne uzupełnienie urządzeń procesowych
firmy Anton Paar, takich jak montowany on-line analizator
stężenia CO2 Carbo 510 oraz wbudowany bezpośrednio w
linię produkcyjną system Cobrix 5 służący do analizy napojów
w oparciu o monitorowanie parametrów °Brix, Diet oraz CO2.

Ciągłe monitorowanie stężenia
CO2 oraz O2
Funkcja rejestracji CO2 i O2 pozwala na zdefiniowanie
interwału automatycznego, ciągłego pomiaru. Pamięć
urządzenia mieści 500 zestawów danych pomiarowych.
Przyrządy firmy Anton Paar przeznaczone do pracy na linii
produkcyjnej są przystosowane do długiego dnia pracy.

CarboQC At-line

CO2
Zakres pomiaru

Ciśnienie

Szybki rozruch dzięki technologii RFID
Opcja interfejsu RFID pozwala na szybkie i
łatwe rozpoczęcie pomiaru poprzez wczytanie
zaprogramowanego znacznika RFID. Niezależnie
od wykorzystania funkcji RFID lub ręcznych
ustawień, urządzenie pozwala na łatwą identyfikację
przeprowadzonych pomiarów.

CO2

od 0 do 4 ppm

Jednostki
pomiaru

-3 °C do 40 °C (27 °F do 104 °F), dokł. ± 0.2 °C
0,04 g/l (0,02 jedn. obj.)
±2 ppb (<200 ppb)

Stężenie O2

0,1 ppb (<100 ppb)

Akcesoria

90 sekund

50 sekund

Rejestrator danych CO2 | O2, funkcja wartości granicznej, kontrola systemu
Do 10 godzin ciągłej pracy
1x USB, 1x RS-232; opcja: RFID, Bluetooth
Bateria wysokiej pojemności, pasek naramienny, znaczniki RFID, drukarka
IP67

Stopień ochrony
Masa

1 ppb

500 zbiorów danych pomiarowych

Przenośne zastosowanie
Złącza

0,1 ppb (<100 ppb)

ppm, ppb, mg/l, μg/l, % pow-nas., % O2-nas.
55 sekund

Pamięć danych
Wbudowane wsparcie

±20 ppb (<5 ppm)

g/l, vol., mg/l, kg/cm², MPa, % w/w

Stężenie O2

Czas pomiaru

±2 ppb (<200 ppb)

0,01 g/l

Stężenie O2
CO2

od 0 do 4 ppm
od 0,015 do 45 ppm

0 bar do 10 bar bezwzgl. (0 psi do 145 psi), dokł. 0,01 bar

CO2
Rozdzielczość

OxyQC
OxyQC Wide Range

od 0 g/l do 12 g/l (od 0 obj. do 6 obj.)
przy 30°C (86°F)

Stężenie O2
Temperatura

Powtarzalność
(odchylenie
standardowe)

CboxQC At-line

2,1 kg (4,6 lbs)

2,7 kg (6 lbs)

1,7 kg (3,7 lbs)

Twój niezawodny partner w dziedzinie pomiarów
laboratoryjnych
Urządzenia pomiarowe firmy Anton Paar przeznaczone
do pomiaru stężenia rozpuszczonego gazu pozwalają na
przeprowadzanie precyzyjnej kontroli jakości gotowego produktu
oraz wykonywanie pomiarów z największą dokładnością.

Łatwa kontrola - precyzyjne wyniki
Mierniki stężenia CO2 i O2 oferowane przez firmę Anton
Paar są dostarczane po fabrycznej kalibracji i od razu
nadają się do eksploatacji. Wiele funkcji wspomagania
prowadzi użytkownika przez zalecane okresowe kontrole
systemu i pomaga w codziennej pracy.

Minimalna ilość próbki? Żaden problem!
Minimalna objętość próbki wynosi jedynie 100 ml, co
pozwala na przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów
stężenia CO2 i O2 nawet w oparciu o bardzo małe
opakowania.

Prawidłowe napełnianie warunkiem
uzyskania oczekiwanych rezultatów
Uzyskanie oczekiwanych rezultatów jest w dużej
mierze uzależnione od prawidłowego napełniania pod
ciśnieniem: Wbudowana funkcja FillingCheck™ umożliwia
automatyczne wykrywanie błędów napełniania.

Duża dokładność, liczne korzyści
Opatentowana metoda pomiaru stężenia CO2, eliminuje
wpływ innych rozpuszczonych gazów, takich jak powietrze
czy azot. Dzięki wyposażeniu w wysokiej rozdzielczości,
optochemiczne czujniki tlenu, system osiąga najwyższą
dokładność pomiarową.

Praca mimo awarii zasilania
Wahania napięcia lub awarie zasilania nie są zagrożeniem
dla mierników CO2 i O2. Są one wyposażone w funkcję
automatycznej zmiany zasilania na bateryjne. Pozwala to
na kontynuowanie pomiarów zgodnie z planem bez straty
danych, czasu lub pieniędzy.

Napoje o niskim stężeniu dwutlenku węgla?
Żaden problem!
Urządzenia do pomiaru stężenia CO2 oferowane przez
firmę Anton Paar pracują w zakresie pomiarowym od 0 g/l
do 12 g/l. Pozwala to na wykonanie pomiaru stężenia w
przypadku napojów zarówno o wysokiej, jak i o niskiej
zawartości CO2.

CarboQC

CO2
Zakres pomiaru

Ciśnienie
CO2

od 0 do 4 ppm

Jednostki
pomiaru

-3 °C do 40 °C (27 °F do 104 °F), dokł. ± 0.2 °C
0,01 g/l (0,005 jedn. obj.)
±2 ppb (<200 ppb)

Stężenie O2

0,1 ppb (<100 ppb)

Złącza
Akcesoria

1 ppb

90 sekund

50 sekund

500 zbiorów danych pomiarowych
FillingCheck™, funkcja wartości granicznej, kontrola systemu
1x USB, 1x RS-232 (CAN-open*); optional: RFID, Bluetooth
PFD, SFD, pasek naramienny, znaczniki RFID, drukarka, gumowe zabezpieczenie

Stopień ochrony
Masa

0,1 ppb (<100 ppb)

ppm, ppb, mg/l, μg/l, % pow-nas., % O2-nas.
55 sekund

Pamięć danych
Wbudowane wsparcie

±20 ppb (<5 ppm)

g/l, vol., mg/l, kg/cm², MPa, % w/w

Stężenie O2

Czas pomiaru

±2 ppb (<200 ppb)

0,001 g/l

Stężenie O2
CO2

od 0 do 4 ppm
od 0,015 do 45 ppm

0 bar do 10 bar bezwzgl. (0 psi do 145 psi), dokł. 0,01 bar

CO2
Rozdzielczość

OxyQC
OxyQC Wide Range

od 0 g/l do 12 g/l (od 0 obj. do 6 obj.)
przy 30°C (86°F)

Stężenie O2
Temperatura

Powtarzalność
(odchylenie
standardowe)

CboxQC

IP67
2,0 kg (4,4 lbs)

2,6 kg (5,7 lbs)

1,7 kg (3,7 lbs)
* Tylko CarboQC i CboxQC

Urządzenie stworzone do
pracy w zestawie

Idealne uzupełnienie
Zastosowanie urządzeń do pomiaru stężenia
CO2 i O2 produkcji firmy Anton Paar w
połączeniu z urządzeniem do przebijania
i napełniania oznacza łatwą obsługę. Po
naciśnięciu przycisku "Start" następuje
przekazanie próbki do komory pomiarowej bez
jakichkolwiek strat CO2 i O2. Gwarantuje to
uzyskanie precyzyjnego wyniku pomiaru.

Szeroki wybór parametrów pomiarowych
napoju. W połączeniu z szerokim asortymentem
przyrządów produkcji Anton Paar moduł
CarboQC ME pozwala analizować wszystkie
istotne parametry napojów w trakcie
pojedynczych cyklów pomiarowych,
przy minimalnym zakresie wymaganego
przygotowywania próbek. Poza tym urządzenie
TPO 5000 można też łączyć z modułem
CarboQC. Selektywny pomiar TPO i stężenia
CO2 jest przeprowadzany w odniesieniu do tego
samego pojemnika z napojem.

Urządzenie przebijająco-napełniające
do wina musującego SFD
Przekazywanie próbek wina i wina musującego
znajdującego się w zakorkowanych butelkach:
W przypadku SFD, operator ręcznie przebija
korek i wprowadza rurkę próbnikową. Próbka
jest przekazywana pod ciśnieniem, Urządzenie
napełniające SFD może być wykorzystane do
większości plastikowych i tradycyjnych korków.
-- Pełne zabezpieczenie operatora
-- Wszystkie wielkości, od małych butelek do typu
magnum
-- Łatwy transfer próbek bezpośrednio z butelki

Urządzenie przebijające i
napełniające PFD
Niezawodne i bezpieczne pobieranie próbek
bezpośrednio z zamkniętych butelek PET, butelek
szklanych lub puszek oraz przekazywanie próbki
do komory pomiarowej. Nie jest potrzebne żadne
przygotowanie próbek, takie jak odgazowanie czy
filtrowanie.

Dostosowany do przyszłych potrzeb
Późniejsze nabycie modułu Alcolyzer, czujnika Option O2,
pH lub innych modułów pozwala na stworzenie systemu
pomiarowego dokładnie dostosowanego do wymagań.
To unikatowa cecha koncepcji urządzeń oferowanych
przez firmę Anton Paar.

Moduł PFD automatycznie przebija zamknięcie
butelki lub podstawę puszki i przekazuje próbkę z
opakowania za pomocą sprężonego gazu.
-- Osłona dociskana sprężyną gazową gwarantuje
bezpieczeństwo operatora.
-- Łatwe czyszczenie dzięki zastosowaniu
zdejmowanej osłony.
-- Wytrzymałość dzięki zastosowaniu przemyślanej
konstrukcji i wysokiej jakości materiałów.
-- Dodatkowa osłona przed rozpryskami
zabezpieczająca w przypadku pobierania całej
ilości próbki z butelek szklanych i PET.

SFD
Urządzenie przebijająco-napełniające do wina
musującego i zwykłego

Tryb napełniania
Zasilanie sprężonym
gazem
Typy opakowań

Napełnianie pod ciśnieniem zamkniętych i otwartych
opakowań

pod ciśnieniem, z zamkniętych opakowań

7.5 bar tol.± 0.5 bar (109 ±7 psi) dla wina musującego
3 bar tol. ± 0.5 bar (44 ± 7 psi) dla wina zwykłego

6 bar tol. ± 0.5 bar (87 ± 7 psi)

Butelki szklane: od 0,2 do 1,5

Butelki szklane | puszki | butelki PET

od 0 °C do +40 °C (od +32 °F do +104 °F)*

Temperatura otoczenia
Wymiary
Masa

PFD (Plus)
Urządzenie przebijające i napełniające:

320 mm x 370 mm x 550 mm (12.6 in x 14.6 in x 21.7 in)

190 mm x 270 mm x 670 mm (7.5 in x 10.6 in x 26.4 in)

12,3 kg (27,1 lbs)

10,1 kg (22,3 lbs)
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