
Зроблено для людей,
ЯКІ ЦІНУЮТЬ ВИНО



Аналізатор SpectraAlyzer WINE – ідеальне рішення для контролю 
якості готових вин та міцних спиртних напоїв, а також для контро-
лю основних показників якості в процесі їх виробництва.

В процесі виробництва вин та міцних спиртних напоїв необхідні надійні та точні аналітичні рішення для забез-
печення клієнтів продукцією найвищої, а головне – стабільної якості.

Розроблений як модульна система, аналізатор SpectraAlyzer WINE надає результати аналізу основних па-

раметрів якості за 45 секунд:

• Виноградне сусло: °Brix, густина, pH, загальна кислотність, летючі кислоти та ін.

• Вино в процесі бродіння: вміст алкоголю, густина, фруктоза + глюкоза, загальний цукор, яблучна кислота, 

молочна кислота, рН, загальна кислотність, летючі кислоти

• Готове вино: вміст алкоголю, густина, фруктоза + глюкоза, pH, загальний цукор, яблучна кислота, загальна 

кислотність, летючі кислоти, колір (фільтри 420/520/620 нм)

• Коньяк, бренді: вміст алкоголю, густина

Немає необхідності в попередній підготовці проб чи використанні додаткових дорогих реагентів. Даний 
аналізатор забезпечує високоточні дані для контролю якості вин без додаткових витрат.

Як автономно працююча система аналізатор може встановлюватися в безпосередній близькості до виробни-
чої лінії для проведення експрес-контролю параметрів якості. Міцна конструкція забезпечує надійну роботу в 
умовах коливань температур, сильних вібрацій і в запилених приміщеннях.

Для підвищення аналітичної продуктивності доступні два види автосамплерів і можливість повної інтеграції 
системи в LIMS або інші мережі передачі даних. Завдяки вбудованому веб-серверу аналітичні дані, протоколи 
та діаграми відразу ж доступні в локальній мережі компанії та, за бажанням, на виробничих серверах для по-
дальшої обробки або візуалізації.

Чим це є для вас?



Серверна система,
що дозволяє отримувати доступ

до результатів аналізу як з локальної мережі,
так і з глобальної мережі інтернет

в будь-який час і в будь-якому місці.

Сенсорний екран,
що відповідає стандартам
харчового виробництва.

Компактний дизайн,
оптимізований для розміщення

в лабораторіях і на виробництвах.
Зручний та інтуїтивно
зрозумілий інтерфейс.

 

Робота в режимі відображення
забезпечує високу чутливість

і стабільність аналізу.

Універсальна подача зразків
в аналізатор за допомогою шприца,

насоса або автосамплера.

Велика кількість математичних
моделей калібрувань

від виробника для аналізу готових
вин та міцних спиртних напоїв.

Ключові особливості



Дизайн

Аксесуари

Комірка для зразків

Специфікація

Діапазон довжин хвиль   

Режим вимірювання

Велика розширювана внутрішня пам’ять для збереження калібрувань, методів і результатів аналізів

Автодіагностика

Графічний інтерфейс, сенсорна панель управління

Клавіатура, миша, зчитувач штрих-коду, принтер, ПЗ для створення калібрувань (AwX), насос,
автосамплер, набір фільтрів для визначення кольору

Температурний контроль зразків  

Екран 

Живлення 

Робоча температура 

Інтерфейси 

Розміри 

Вага 

1400–2400 нм

відображення

15 – 50°C ± 0.1°C

TFT-дисплей 800 x 480

мін. 90 В (50–60 Гц), макс. 260 В (50–60 Гц), 220 Вт

5–35°C без конденсації

1 x фронтальний USB 2.0, 3 x USB 2.0, 2 x RS232, вихід в інтернет

Висота: 310 мм / Ширина: 300 мм/ Глибина: 480 мм

17 кг

Технічні характеристики
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