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İçecek
Endüstrisinde
Kalite Analizi
için İş Ortağınız

İçecek üreticileri, yüksek kaliteli ve tutarlı ürünler elde etmek için büyük
çaba sarf eder. Proseslerdeki otomasyon artışı; renk/doku görünümünün
iyileştirilmesi, verimlilik ve raf ömrünün artırılmasını beraberinde getirir.
Günümüzde üreticiler, atıkların en aza indirgenmesini ve suyun yeniden
kullanılmasını amaçlamaktadırlar.

Bu amaçlar göz önünde bulundurulduğunda, içecek endüstrisindeki
zorluklara karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanan doğru cihazların ve
kimyasalların kullanımı kritik önem taşır. 1947 yılından bu yana Hach ®
içecek uzmanları; birçok içecek sektörü uygulamasında başlangıçtan
sona kadar giriş suyu, üretim kontrolü, kalite laboratuvarı ve çıkış suyu
arıtımı kapsamında birinci sınıf kalitede cihazlar, test kitleri ve kimyasallar
tasarlar, üretir ve dağıtımını gerçekleştirir.

Sizi kapsamlı ürün ve hizmet çözümlerimizi incelemeye davet ediyoruz.
Tesisinize özel uygulamanıza uygun olan başka ürünler de olabilir.
Özelleştirilmiş bir çözüm için lütfen yerel uzmanlarımızdan biriyle
iletişime geçin.
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Fotometrik ve Kolorimetrik
DR6000 Spektrofotometre
LABORATUVAR METODLARI

UV bölgede de gelişmiş analizler için birinci sınıf masa tipi cihaz.
• Yüksek hacimli ve yüksek doğruluğa sahip test ihtiyaçları için
aksesuarlar
• Gelişmiş kalite güvencesi
• Yönlendirmeli prosedürler sunar ve yanlış okunan değerleri elimine
eder

Bira Yöntemleri
Bira Analiz Paketi yazılım yükseltmesinde, USB üzerinden bir
DR6000 cihazına kolayca yüklenebilen 12 adet özel bira analizi
yer alır. Aşağıdakiler için ASBC ve MEBAK onaylı yöntemlere
uygun prosedürleri içerir:
Bira Rengi, Acılık Birimleri, İso-Alfa Asitleri, Vikinal Diketonlar, Serbest
Amino Asitler, Antosiyanojenler, Demir, Buhar Uçucu Fenolleri, Toplam
Polifenoller, Fotometrik İyot, Tiyobarbitürik Asit Numarası (TAN) ve
Redüktonlar.

DR3900 Spektrofotometre
DR3900 spektrofotometre, su analiz testleri gerçekleştirmenin en kolay yolunu
sunar. LCK test kitleriyle birlikte kullanıldığında test adımları azalır. Laboratuvar
doğrulama işlemlerinde gelen suyun ve hat içi cihazların proses verimliliğinin
izlenmesinde kullanılır.
• Kolay hazırlama
• Hızlı uygulama
• Kapsamlı dokümantasyon

LCK Barkodlu Kimyasallar
LCK küvet testlerinde; kullanımı Toz Paketlerden veya Sıvı Reaktiflerden daha
kolay olan ve herhangi bir kirlenme riskine neden olmayan Dosicap'ler
(mühürlü bir şişeye koyulmuş ve dondurularak kurutulmuş reaktifler) kullanılır.
• Hatasız ve hızlıdır: Cihaz doğru yöntemi otomatik olarak tespit eder
ve kullanır
• Kolay ve doğru tanıma: Renk kodlu parametreler ve aralıklar
• En iyi sonuçlar: Optik olarak üstün camlar ve tek dönüşte 10 noktadan
ölçüm sayesinde ortadan kaldırılan aykırı değerler ile en iyi sonuçlar

www.tr.hach.com
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DR900 Kolorimetre
90'dan fazla parametre için çok parametreli el tipi su testi.
Laboratuvar doğrulama işlemlerinde gelen suyun ve hat içi
cihazların proses verimliliğinin izlenmesinde kullanılır.
LABORATUVAR METODLARI

• En zorlu saha ortamları için en hızlı ve en basit test imkanı
• Önemli test metodlarınız parmaklarınızın ucunda
• Basit veri iletişimi

TL23 Serisi Türbidimetreler
Yüksek aralıkta bulanıklık uygulamaları için. TL23 Serisi laboratuvar tipi
türbidimetreler, dört farklı model halinde sunulur: 460 nm'de tungsten
lambalı iki model ve 860 nm'de LED ışık kaynağına sahip iki model. Önerilen
uygulama, ürün kalitesine yönelik son laboratuvar KG ölçümünü içerir.
• Gelişmiş ve sezgisel tasarım
• Güvenilir ölçümler için akıllı bir cihaz

Hach Test Kitleri
Aroma dengesini etkileyen su kaynağı kontaminantlarının izlenmesini
ve fermentasyonu destekleyen kritik parametreleri test eder.
• Önceden ölçümlenmiş reaktifler
• Doğru renk eşleştirmesi
• Taşıması kolay test kiti ile hızlı sonuçlar

Ozon Accuvacs
Ozon konsantrasyonlarının tespit edilmesi için hızlı ve doğru görsel yöntem.
Şişelenmiş suda ozon için laboratuvar son KG kontrollerini gerçekleştirmek
üzere kullanılır. Kitte 25 adet test yer alır.
• Basit, düşük maliyetli renk diski yöntemi, en doğru görsel test kiti yöntemidir
• İndigo Trisülfonat yöntemi, klordan ve diğer oksitleyici maddelerden
kaynaklanan etkileşimi maskeler ve ozon analizini kolaylaştırır
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Titrimetrik
AT1000 Otomatik Titratör
LABORATUVAR YÖNTEMLERI

Tam izlenebilirlik imkanı sunan doğru ve tekrarlanabilir ölçümler için
otomatik titrasyon. Reaktiflerle minimum temas ve ortadan kalkan
numune hazırlama işlemi. Alkolsüz içecekler, meyve suları ve biradaki
toplam asidite için son KG laboratuvar testinde kullanılır. Toplam Asidite,
pH ve SO2 gibi temel parametreler için içecek aplikasyon paketleri
mevcuttur.
• Güvenlidir; reaktif teması minimum düzeydedir. Renk indikatörü
kullanmaya gerek yoktur
• Tüm operatörler için kolay kullanım imkanı sunar
• Düşük sahip olma maliyeti

Elektrokimyasal
HQD Ölçüm Cihazları
ve Intellical Problar
Ürün kalitesinin ve proses verimliliğinin doğrulanmasına yönelik
laboratuvar KG kontrolü gibi zorlu çalışma koşulları için idealdir.
• pH, ÇO, iletkenlik, nitratlar ve daha fazlasını ölçün...
• El tipi veya portatif kullanım
• Tek bir cihazda birden fazla prob ile tak ve çalıştır imkanı
• Sezgisel kullanıcı arayüzü
• Kolay okunur sonuçlar ile gelişmiş veri bağlantısı

SL1000 – PPA Portatif Paralel Analizör
SL1000, toz paketler yerine Chemkey reaktifleri kullanarak daha hızlı test
imkanı sağlayan portatif bir kolorimetredir.
• Daha yüksek hız, daha az değişkenlik ve daha fazla kolaylık
• Tüm kimyasalların ve proseslerin tamamı Chemkey'in içinde saklanır;
böylece sıfırlamaya, karıştırmaya, sallamaya, kimyasal ya da viyal
kullanmaya gerek kalmaz
• pH, İletkenlik ve ÇO ölçümleri için Intellical sensörlerin kullanıldığı arayüz
• Temel parametreler arasında pH, iletkenlik, klor, alkalinite, serbest klor,
nitrit ve sertlik yer alır

www.tr.hach.com
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Oksijen
ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR

Orbisphere 3100 Portatif
Oksijen Analizörü
Doğru oksijen analizi, bira üreticisinin üretim prosesini kontrol etmesini,
böylece biranın aroma dengesinin korunmasını sağlar. 3100, çözünmüş
oksijen paketlerinin ve TPO hesaplamasında kullanılan verilerin ölçülmesi
için bir deliciye adapte edilebilir.
• Gaz veya sıvı her iki fazda da ölçüm yapın.
• En zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır
• Sağlam, güvenilir ve bakım gerektirmeyen tasarım
• En uzun kalibrasyon aralığına sahip en stabil sensör

Orbisphere 410 / M1100 Lüminesan
ÇO Sensörü
Bu kontrol ünitesi, hassas ve güçlü proses izleme olanağı sunar.
• Minimum sapma ile yüksek doğruluk
• Bakım ve kalibrasyon için dahili tanılama ve hatırlatıcılar
• USB ve Profibus dahil olmak üzere çoklu kanal ve iletişim seçeneği
• Yüksek seviye oksijen sensörü olarak satın alınabilir, mayşe ölçümü için ideal
• Açık renkli bira ölçümleri için düşük seviye oksijen sensörü mevcuttur
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Hat İçi Ozon
ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR

Orbisphere 410/510,
C1100 Ozon Sensörü ile
Orbisphere C1100 sensörü, ultra saf su döngülerinde veya herhangi bir
içecek üretim hattının sterilizasyon aşamasında ozon ölçümü yapmak için
tasarlanmıştır. Şişelenmiş suyun üretim prosesinde uygun ozon dozajının
sağlanması için ozon ölçümünde kullanılır.
• Gerçek sıfır noktası - sapmasız ve doğru ölçümler
• Hızlı, kolay, izlenebilir ve güvenilir kalibrasyon
• Düşük maliyetli bakım

Karbon Dioksit
Orbisphere 510 / 31490TC CO2
Orbisphere yüksek kaliteli sensörleri tamamlamak için tasarlanan
bu cihazlar doğru, tekrarlanabilir ölçümler ve etkileyici düzeyde veri
yönetimi sağlar. Modele bağlı olarak Orbisphere 510 kontrol cihazı,
2 kanallı CO2 kontrol ünitesi ile birlikte kullanılabilir.

www.tr.hach.com

7

İçecek Endüstrisi | Eksiksiz Su Ve Ürün Kalitesi Analizi

Paket Analizi
ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR

Orbisphere 6110 Toplam Paket
Analizörü
Son içecek paketinde analiz için ideal çözümdür.
• Hem Basınç/Sıcaklık (P/T) hem de Gerçek CO2 yöntemleri ile ve
her sıcaklıkta CO2 düzeyini ölçer
• Hem tepe boşluğunda hem de şişe ve teneke kutulardaki sıvılarda
bulunan oksijen ve CO2 konsantrasyonları kolay ve otomatik bir
şekilde analiz edilir
• Tüm ölçümler gaz fazından alınır; böylece sensör ve genel bakım
ihtiyacı sınırlanmış olur
• Bilgilerin doğrulanması için sektörde kabul gören hava enjeksiyon
yöntemi kullanılarak veri doğruluğu garanti edilir

Çözünmüş Oksijen /
Hesaplanmış TPO Analizörü
Kitin içerisinde kontrol ünitesi, oksijen sensörü, delme cihazı
ve aksesuarlar yer alır.
• Gazlı ve gazsız içecekler için pakette hızlı ve kolay ölçüm
• Hızlı ölçüm yanıtı
• Ürün ve ambalaj stabilitesi için oksijen seviyelerini belirler
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Klor
CL17 Kolorimetrik Klor Analizörü
Sektör standardı konumundaki Hach CL17 Klor Analizörü, sudaki serbest
veya toplam kloru izlemek için kolorimetrik DPD kimyasalı kullanır.
SU KALITESI

• Analiz yöntemi; klor konsantrasyonundaki, numune pH'ındaki, sıcaklık,
akış veya basınçtaki değişikliklerden etkilenmez
• Diğer yöntemlere göre daha az operatör müdahalesine gerek duyarak
daha güvenilir ve doğru ölçümler sunar.

CLF10 sc ve CLT10 sc
Serbest Klor Sensörü
Hach'ın CLF10 sc ve CLT10 sc cihazları; dezenfeksiyon uygulamalarında
serbest veya toplam klorun gerçek zamanlı analizi için online amperometrik
çözümler sunar.
• EPA onaylı serbest veya toplam klor analizi
• Reaktif değişimi ve atık akışı yoktur

TU5 Serisi Proses Türbidimetreleri
TU5 Serisi platformu, diğer türbidimetrelere göre numunenizi daha fazla
görebilen optik tasarıma sahiptir.
• Ölçümler arasındaki değişkenliği en aza indirerek düşük aralıkta en
yüksek doğruluğu ve hassasiyeti sunar
• Verimli üretim prosesinde hat içi kalite ölçümleri için idealdir
TU5300 ve TU5400 proses türbidimetrelerinin çalışması için bir SC Kontrol
ünitesi gerekir. SC1000 veya SC200 kontrol ünitesinden birini seçin.

www.tr.hach.com
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Test Kiti, Klor
• Basit ve düşük maliyetli renk diski yöntemi, doğru bir görsel test kiti
yöntemidir

SU KALITESI

• Taşıması kolay test kitiyle hızlı sonuçlar elde edin

Sertlik / Alkalinite
APA6000 Yüksek Aralık Sertlik/
Alkalinite Analizörü
• EPA onaylı kalmagit kimyasallarını kullanarak yüksek aralıkta sertliği ölçer
• İki numune akışında doğru ve sürekli ölçüm yapar
• Endüstriyel ve ultra saf su uygulamaları

pH (Gelen Su veya Atık Su)
pHD Dijital Diferansiyel Online
pH/ORP Sensörleri
• Hach dijital SC Kontrol üniteleri ile tak ve çalıştır özelliğine sahiptir.
• Diferansiyel Elektrot ölçüm tekniği sayesinde üstün performans
• Çeşitli gövde malzemeleri, montaj stilleri, pH elektrot tipleri ve
kablo bağlantıları seçenekleri ile sunulur
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Toplam Organik Karbon (TOK)
BioTector B7000i
SU KALITESI

En zorlu uygulamalarınızda bile hassas sonuçlar sunan ideal online TOK
Analizörü. Zorlu numunelerle çalışabilir ve geleneksel online ölçümlerle
ilişkilendirilen bakım programını ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
• Sapmaya ve yüksek bakım gereksinimine yol açan tuzlar, partiküller,
yağlar ve greslerden kaynaklanan birikimleri elimine eder
• Ürün kaybı alarm bildirim sistemi
• Demirbaş ekipmanları koruyun ve CO2 ayak izini azaltın

İletkenlik
3700 Dijital Endüktif İletkenlik
Sensörleri
Hach Endüktif İletkenlik Sensörleri, 200'den 2.000.000 mikroSiemens/cm'ye
kadar ölçüm yapabilir.
• CIP proseslerinin kontrolünde kullanılır
• Ürün izleme ve kalite güvencesi için idealdir

www.tr.hach.com
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İçecek Endüstrisinde Kalite Analizi İçin
İş Ortağınız
Sizi kapsamlı ürün çözümlerimizi ve hizmetlerimizi incelemeye davet ediyoruz.

İçecek endüstrisine yönelik eksiksiz portföyümüze göz atmak için lütfen şu adresi ziyaret edin:
›› tr.hach.com/beverage

Hach Servisiyle İçiniz Rahat Etsin
Hach olarak tesisinizin karşılaştığı sorunların benzersiz olduğunun farkındayız. Hach ürününüzün
bakımının yapılmasında ve desteklenmesinde içinizin rahat olmasına yardımcı olacak servis
sözleşmelerinin yanı sıra başlatma ve devreye alma hizmetleri geliştirdik. Konu ister kaynak
eksikliği, uyum sorunları veya öngörülebilir bütçeleme ihtiyacı olsun, benzersiz ihtiyaçlarınıza
uygun programlarımız mevcuttur. Daha fazla bilgi için tr.hach.com/service-overview adresini
ziyaret edin.
•

Başlatma/Devreye Alma: Servis teknisyenlerimiz sahanızı ziyaret eder, cihazların kurulumunu
yapar, çalıştırma ve bakım konusunda son kullanıcılara temel eğitim verir, ayarları ve performansı
doğrulayarak ürünü kullanmaya başlamanızı sağlar.

•

Servis Sözleşmesi; Hach, cihazlarınızın güvenilirliğini ve çalışma süresini sağlamak için sahada
ve fabrikada onarım, önleyici bakım ve kalibrasyon programları sunar.

Şu adresi ziyaret edin:

DOC030.94.10021.Jan18

›› tr.hach.com/service-overview

