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EKMA na rynku od 25 lat
Specjalizujemy się w dostawach i serwisie sprzętu laboratoryjnego
Oferujemy:











piece
suszarki
destylarki
inkubatory
spektrofotometry
squirrel
kolorymetry
analizatory benzyn
analizatory oleju napędowego
łaźnie

termostaty
fotometry płomieniowe
chlorymetry
płyty grzewcze
mieszadła
analizatory prężności par
punktu zapłonu
systemy zbierania danych
z sond pomiarowych
 termostaty laboratoryjne









Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, zachowujemy wysokie
standardy oferując urządzenia, które doskonale służą naszym
klientom przez wiele lat.

Dostarczamy
sprzęt
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PRZYKŁADOWE FIRMY, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

www.ekma.pl

PRODUCENCI
Oferujemy sprzęt laboratoryjny, sprzęt analityczny i aparaturę laboratoryjną
światowych firm:
Niemcy

Wielka Brytania

Holandia

Stany Zjednoczone

v
v
Austria

Japonia

v
Szwajcaria
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NOWE ROZWIĄZNIA wg KEM
GĘSTOSCIOMIERZE, REFRAKTOMETRY
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GĘSTOŚCIOMIERZE KYOTO
DA-650/645/640

DA-130

Gęstościomierze
laboratoryjne z dokładnością
do 2x10 -5 g/cm3 (0,00002 g/cm3)

Gęstościomierz ręczny
z dokładnością 1x10 -3 g/cm3
(0,001g/cm3)

Gęstościomierze posiadają aplikację według norm:
ASTM, D 1250, D 1475, D 4052, D 4806, D 5002, D 5798, D 5931, ISO 12185, ISO 15212
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KLUCZOWE ZALETY GĘSTOŚCIOMIERZY KYOTO
1

4
Całkowicie
automatyczny
system poboru
próby

możliwość pomiaru
prób o wysokiej
lepkości nawet do
30,000 mPa·s

5 POWODÓW
by wybrać
gęstościomierze
Kyoto

2

Korekcja lepkości

5

Szybki pomiar
20 sekund
(norma według
warunków pomiaru
KEM)

3

Mały rozmiar
próby
Minimum 1.0mL

Dodawanie
wzorców gęstości
KEM jest jedynym
producentem
gęstościomierzy,
który produkuje
także wzorce gęstości
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GĘSTOŚCIOMIERZE DA-650/645/640
 Łatwy sposób sprawdzenia celi pomiarowej
 Pobór próby bez pęcherzyków powietrza
i bez zanieczyszczeń
 Zautomatyzowany system suszenia celi
pomiarowej
APLIKACJE:

Napoje, żywność, ropa naftowa, farmacja,
napoje alkoholowe, itp.
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GĘSTOŚCIOMIERZ RĘCZNY DA-130N
 Objętość i szybkość próbkowania jest kontrolowane jedną ręką.
 Możliwość pracy prawą lub lewą ręką, podgląd celi w czasie pomiaru.
 Niewielka waga.
 Możliwość pomiaru lepkich ciecz do ok. 2000 mPa.s.
 Duże możliwości pokazywania wartości pomiarowych.
Graficzny LCD może wyświetlać temperaturę, numer próbki,
automatycznego wykrywania stabilności drgań, auto zapisywania danych,
auto dane wyjściowe, kasowanie danych, itp.
 Żywotność baterii jest dwukrotnie większa niż w przypadku tradycyjnych
marek, zapewniając znacznie dłuższy czas pracy.
APLIKACJE:
Napoje, żywność, ropa naftowa, produkty chemiczne, farmaceutyczne, napoje alkoholowe, itp.
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REFRAKTOMETRY KYOTO
RA-250HE
Pomiar Brixa

RA-620/600

RA-130
Ręczny Refraktometr
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REFRAKTOMETR RA-250HE
Nowy, przenośny miernik Brix jest przeznaczony do szybkich i dokładnych pomiarów
zawartości cukru (BRIX) owoców, żywności, napojów, itp.










Cyfrowo wyświetlana zawartość cukru (Brix)
Szeroki asortyment i wysoka rozdzielczość (0,1% Brix)
Funkcja kompensacji temperatury
Łatwa obsługa - wystarczy zastosować próbkę
Wysoka wydajność w niskiej cenie
Lekki i kompaktowy rozmiar kieszonkowy
Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD z podświetleniem
Zasilanie baterią (30 000 razy)
Niezawodny wodoodporny

APLIKACJE

Owoce i warzywa, napoje alkoholowe, jedzenie, przyprawy
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REFRAKTOMETR RA-620/600

 Oszczędność miejsca „Rozmiar A4"
 Wskaźnik graficzny uchwytu zakresu stężenia
 Łatwy w utrzymaniu obudowa odlewana z aluminium
APLIKACJE

Napoje, jedzenie, paliwa, produkty farmaceutyczne, napoje alkoholowe, itp.
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REFRAKTOMETR RA-130
 Kompaktowy rozmiar, waga lekka
 Wysoka precyzja
 Szeroki zakres pomiarowy
 Brix: 0 - 85%
 Współczynnik załamania światła: 1,3200 - 1,5000
 Przechowywanie danych: 1 100 wyników pomiarów
APLIKACJE

Stężenie sacharozy skoków owocowych, stężenie sacharozy miodu i dżemów,
napoje, przyprawy-ciecze, regulacja stężenia w produktach farmaceutycznych
oraz płynach medycznych

OPTYCZNY POMIAR ATR
03 ANALIZATORY ON-LINE
VitalSensors Technologies
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METODA OPTYCZNA


Źródło podczerwieni emituje energię z kryształu ATR
(szafiru) do piwa



Energia podczerwieni odbija się trzykrotnie w krysztale
ATR i przechodzi do detektora podczerwieni



IR detektor określa, ile energii zostało zaabsorbowane
w piwie na podstawie szybkości drgań rozciągających
wiązań C-H cząsteczek (prawo Lamberta-Beera)



Każdy badany komponent (analit) jest mierzony
osobno za pomocą własnego detektora – czujnika
mierzonego składnika



Stężenie mierzone jest na poziomie molekularnym;
VS-3000 nie ekstrapoluje parametrów jakości na
podstawie pomiarów gęstości, szybkości
przechodzenia dźwięku lub temperatury/ciśnienia
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VS-3000 KONSTRUKCJA CZUJNIKA

Detektor / filtry koncentracji

Optyka:

Źródło średniego IR/
/detektory

Mikrokontrolery/ sieci:

Szafirowy kryształ ATR

Zestaw filtrów & zminiaturyzowane
układy optyczne

Określony przez Klienta ilość
dostępnych mikrokontrolerów

PORÓWNANIE INTERFEJSÓW POMIAROWYCH
Linia tradycyjna
4 lub 5 interfejsów procesowych



Pomiar gęstości - cela pomiarowa w kształcie U-rurki
- plus pompa



Pomiar szybkości przechodzenia dźwięku - cela
pomiarowa (pod gęstościomierzem)



Sonda CO2
- w danym przypadku 2 sondy, 1dla piwa i 1 dla
smakowych napojów alkoholowych (FAB)



Sonda do pomiaru temperatury

2+ rury doprowadzające gaz czyszczący
12+ kabli
3+ sterowniki/nadajniki
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PORÓWNANIE INTERFEJSÓW POMIAROWYCH
Nowa linia (VitalSensors)
1 Przyłącze procesowe (VS-3000)


CO2 (v/vl)



Alkohol (% mass)



Alkohol (% vol)



Ekstrakt rzeczywisty (Plato)



Gęstość względna podstawowej brzeczki (OG) (Plato)



Gęstość względna (SG)



Stopień rzeczywistego odfermentowania (RDF)



Temperatura (x 2)

1 Sterownik / nadajnik (VS-300 SMS)
3 Kable
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DLACZEGO ANALIZATORY VITALSENSORS?
VS są popierane przez liderów branży
Czujniki podczerwieni ograniczają liczbę fałszywych
alarmów i zatrzymań linii
Na dokładność pomiaru nie wpływa gęstość,
ciśnienie, przepływ czy kolor
Brak ruchomych części
Niskie koszty eksploatacji
Wysoce powtarzalne pomiary
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KLUCZOWE ZALETY ANALIZATORÓW SERII VS
Czujnik podczerwieni serii VS

Zarządzanie stacją czujnika

Czujniki serii VS łączą
technologię spektormetri
podczerwieni, specjalnego
oprogramowania oraz połączeń
sieciowych w kompaktowej
obudowie.

Zadaniem stacji zarządzającej
czujnikiem (Sensor Management
Station - SMS) jest kontrola,
wyświetlanie oraz stanowi
jednostkę łączności z czujnikiem
serii VS.

Czujniki serii VS są przeznaczone
do realizacji ciągłych pomiarów
w czasie rzeczywistym.

SMS umożliwia komunikację
za pomocą dwukierunkowej sieci
EtherNet/IP, PLC lub 4-20mA w
przypadku standardowych
protokołów.

Wszystkie czujniki VS mogą być
instalowane z płaszczem
chłodzącym.

Oprogramowanie przyrządu
pomiarowego VS
Oprogramowanie dla VS-3000 /
VS-1000 jest aplikacją Windows,
która obsługuje wszystkie funkcje
czujników serii VS.
Oprogramowanie jest intuicyjne
i łatwe w obsłudze.
Celem projektu oprogramowania
jest możliwość dostępu do
danych z czujników w dowolnym
miejscu poprzez sieć firmową
oraz internet.

CECHY / KORZYŚCI VS-3000


24 pomiary na sekundę dla danego stężenia - najszybszy czujnik
na rynku



jedna sonda może obsługiwać do 9 parametrów



zawiera adres IP sieci Ethernet
- opcjonalnie Profibus DP lub ProfiNET



Sterownik jest dostępny w dowolnym miejscu za pomocą
Ethernet/MSTSC



Nieograniczona ilość marek /typów napojów, zawiera całe
oprogramowanie



Bez części ruchomych, nie wymaga konserwacji mechanicznej



Bez U-rurek, pomp lub dodatkowych komór



Samonośna konstrukcja za pomocą złączek Varivent
(Varivent proces connection fitting)
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ANALIZATORY ON-LINE VITALSENSORS
BEZPOŚREDNI
POMIAR
wartości
procesu

instrumenty VitalSensors dostarczają rzeczywistych wartości produktu
w czasie pomiaru. Pomiar oparty jest na spektroskopi w podczerwieni;
wartości pomiaru nie są zależne od gęstości, ciśnienia albo przepływu.

DOKŁADNOŚĆ
i
POWTARZALNOŚĆ

EKONOMICZNY
w utrzymaniu

W porównaniu do tradycyjnych instrumentów, wartości VitalSensors
są znacząco bardziej godne zaufania niż szeroki asortyment
konkurencji. VitalSensors wyeliminował zbędne czujniki dostarczają
wysoką powtarzalność pomiarów.

instrumenty VitalSensors są ekonomicznymi, półprzewodnikowymi urządzeniami.
Nasze sensory są łatwe do instalacji i nie wymagają żadnego rutynowego utrzymania
oraz części zamiennych. Zdolności VitalSensors prowadzą do oszczędności produkcji,
zmniejszonego czasu przestoju i mniejszej ilości fałszywych alarmów produkcyjnych.
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ANALIZATOR VS-3000
JEDNO urządzenie mierzące WSZYSTKIE potrzebne parametry napojów alkoholowych

Bezpośrednie pomiary parametrów w czasie rzeczywistym 24/1s
 CO2 (%v/v, g/l)
 Alkohol (%v/v, %w/w)
 Temperatura
 Gęstość względna
 Brix
 Kwasowość
 Ekstrakt
VS-3000 jest łatwy do instalacji, integracji oraz tani w eksploatacji
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PRZYKŁAD PROCESU FERMENTACJI
Brand with 80% malt/20% corn- validation run
16

8

Extract sensor
Extract lab

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0
0

24

48

72

96

120 144 168 192 216 240
Time (h)

Ethanol sensor

Alcohol (w/w%), fill volume (1000 hL)

Real extract (°P)

14

Ethanol lab
Volume
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CHARAKTERYSTYKA VS-3000
Mierzony parametr
Zakres pomiaru

Dokładność

Rozdzielczość

Powtarzalność
( test 8-godzinny)

Etanol / Alkohol

1/3

Ekstrakt rzeczywisty

CO2
0 do 6 v/v
0 do 12,000 ppm
0 do 12,000 mg/L
0 do 12 g/L

0 - 20 w/w % standard
0 - 100 w/w %

0 - 20˚ Plato

konfigurowany

0 - 20˚ Plato

0 - 20 v/v %

oryginalnego ekstraktu

± .016 w/w %
±.02 v/v %

± .01˚ Brix
± .01˚ Plato

± .02 v/v
±39.2 ppm
± 39.2 mg/L lub .0392 g/L

.01 w/w %
.01 v/v %

.01˚ Brix
.01˚ Plato

.01 v/v
1 ppm
1 mg/l lub .001 g/L

.01 w/w %
.01 v/v %

.008˚ Brix
.008˚ Plato

.008 v/v
16 ppm
16 mg/l lub 0.16 g/L

rzeczywistego ekstraktu
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CHARAKTERYSTYKA VS-3000
Metoda pomiaru

Spektrometr średniej podczerwieni z osłabionego całkowitego
odbicia (ATR)próbek

Czas pomiaru

100 ms

Czasowy przedział danych wyjściowych

100 ms do 30 s (definiowane przez użytkownika)

Temperatura procesu pracy

-2˚C / 28.4˚F do 85˚C / 185˚F – Model Standardowy
120˚C / 248˚F – Model Rozszerzonej Temperatury (z płaszczem
chłodzącym)

Zakres pomiaru temperatury

-5˚C do +85˚C (+23˚F do 185˚F)

Maksymalna temperatura CIP

85˚C / 185˚F (Model Standardowy)
120˚C / 248˚F (Model Rozszerzonej Temperatury)

Maksymalne ciśnienie w układzie

10 bar (150 psi)

Przyłącze procesowe

68 mm łącznik Tuchenhagen Varinline®

Wymiary (analizatora)

82.6 mm (w 3.25) W × 82.6 mm (w 3.25) H × 82.6 mm (w 3.25) D

Przegroda

IP68 (NEMA4)

Odporność na wstrząsy

100G ½ sinusoida lub 6 spadku stóp on concrete

2/3
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CHARAKTERYSTYKA VS-3000
Wyświetlanie

Stężenie/a, temperatura oraz czas

Kabel (odległość do analizatora)

7.62 m (25 stóp)

I/O

Tablica cyfrowa I/O dla zdalnego przekaznika do 64 marek - (wyłącznie VS-300)

Interfejs Fieldbus

4-20 Ma, Ethernet, EtherNet/IP oraz DIO (standard)
Profibus DP (opcja)

Moc

24 VDC

Wymiary (VS-300 SMS)

222.3 mm (w 8.75) W × 290.8 mm (w 11.5) H × 139.7 mm (w 5.5) D

Przegroda

IP67 (NEMA4)

Temperatura otoczenia

-5˚C do +40˚C (+23˚F do 104˚F)

Waga przesyłki (pełen system)

9.07 kg (20 lbs)

Homologacje

CE, FCC, VCCI Klasa A, AS/NZS Klasa A

3/3

OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE

www.ekma.pl

OPROGRAMOWANIE DO KALIBRACJI
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INSTALACJE


AB-InVew
- opracowano Nowy standard korporacyjny dla firmy
Anheuser- Busch, wprowadzony w 7 krajach



Carlsberg



City Brewing Co.



Coca Cola



Coopers Brewing Co.



Craft Brewers Alliance



Diageo North America Inc.



Heineken



Miller-Coors



Pepsi



SAB-Miller



Sapporo Brewing Co.



Stock Spirits Group
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Radosław Woźniak
SERVICE MANAGER

tel.: +48 606 124 174
mail: r.wozniak@ekma.pl
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