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OenoFossTM Go
Rychlé rozbory vína a moštu.

Vinařství je dnes plné výzev. Extrémní povětrnostní vlivy,
obtížnější růstové podmínky a rostoucí konkurence
vyžadují, abyste byli více informováni. S OenoFossTM Go
můžete provádět rychlou analýzu klíčových parametrů
kvality, což vám umožní myslet a jednat samostatně
a zefektivnit tak vaše podnikání.

Rozhodující rozbory moštu a vína za méně než tři minuty

Klíčové analýzy vína a hroznového moštu pokrývají celkem
devět parametrů a poskytnou vám okamžité informace,
které potřebujete v jakékoli fázi výroby vína. Spolehlivé
a častější rozbory podporují agilnější přístup k výrobě vína.

Inovativní „vinařská laboratoř“, kterou lze snadno
provozovat

Začínáme s úvodním programem, který lze snadno a
jednoduše následovat. Testy se provádějí stisknutím
tlačítka a rutinní „čisté“ programy lze snadno zvolit
a spustit pro optimální funkčnost v průběhu času.

Přístupný balíček s trvalou návratností

Čím více testujete, tím nižší je cena za vzorek a cennější
znalosti získáte za stejné peníze. Provozní náklady jsou
předvídatelné díky možnostem vzdálené podpory.

Typ vzorku

Hotové víno a hroznový mošt

Parametry

Hotové víno: Alkohol, glukóza / 
fruktóza, kyselina jablečná, celkové 
kyseliny, těkavé kyseliny

Hroznový mošt: TSS (°Brix), kyselina 
jablečná, celkové kyseliny, 
asimilovatelný dusík (YAN)

Technologie

Technologie FTIR pro analýzu vína

Jak začít?

Zkontrolujte přístup k napájení a 
internetu. Postupujte podle 
jednoduchého průvodce vlastní 
instalací.
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Aplikace

Technická specifikace

Doba analýzy Méně než 3 minuty

Zahřívací doba přístroje 2 hodiny

Úroveň hluku < 70 db (A)

Vzorkování

Obsah vzorku 5 ml

Příprava vzorku Doporučené vyčeření ( filtrace nebo odstředění ) a odplyňování, ( protřepáním ) volné 
částice menší než 10 µm. 

Teplota vzorku 15-25 °C 

Údržba

Čištění Automatické a programovatelné

Test Automatický, integrovaný. Možnost samostatného testu.

Volby

Kalibrace Foss nabízí hotové kalibrace - viz tabulka výše.

Napětí (100 to 240V) V - 50/60 Hz

Spotřeba 12V, 5A, - 60 W

Teplota prostředí

Vlhkost prostředí

Koncetrace CO2 v prostředí

Hmotnost

Rozměry (h x w x d)

15-25 °C

< 80 %RH

< 2000 ppm

11 kg (Včetně nulovacího/čistícího roztoku)

285 x 345 x 280 mm

Umístění Pro nejlepší výkon umístěte přístroj na pevný podklad bez náhlých a trvalých 
vibrací.

Instalační požadavky

Parametry Jednotka

Rozsah měření

Mošt Hotové víno Komentáře

Alkohol % Vol. - 8-16

Glukóza/fruktóza g/l - 0-25

TSS (°Brix) g/100g 12-27 -
T

Kys. jablečná g/l 1-8 0-7

Celkové kyseliny g/l 3-18 3-7.6 Vyjádřeno jako  kys. vinná.

Těkavé kyseliny g/l - 0-1.0 Vyjádřeno jako kys. octová.

Asiimilovatelný dusík (YAN) - Nízký-Střední-Vysoký -

Nízký = < 200 mg/l
Střední = between 200 mg/l and 300 mg/l 
Vysoký = > 300 mg/l
Všechny údaje jsou informativní




