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O firmie:  Centrala firmy Centec

Centec GmbH

Wilhelm-Röntgen-Strasse 10

63477 Maintal

Niemcy

➢ Zarząd

➢ Globalne zakupy, sprzedaż i obsługa

➢ Rozwój i inżynieria

➢ Produkcja mierników
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O firmie:  Odziały firmy w Czechach

Zakład produkcyjny w Pradze

➢ Inżynieria szczegółowa

➢ Automatyka

➢ Produkcja szaf sterowniczych

Zakład produkcyjny w Horatev

➢ Produkcja urządzeń

➢ Magazyn materiałów

➢ Próby odbiorcze
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O firmie:  Z przeszłości w przyszłość
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O firmie:  Z przeszłości w przyszłość

Oczyszczanie 

wody
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O firmie:  Globalna obecność

➢ Centec Automatica, Czechy

➢ Centec LLC, U.S.A.

➢ Centec Predstavništvo u Beogradu, Serbia

➢ Centec RRR Systems & Sensors, Indie

➢ Centec América Latina, Brazylia

Nasze oddziały.

Sieć dystrybutorów.

Państwa korzyści.

Globalna wiedza. Lokalne rozwiązania.

Centec.
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MultiMixer

ADoS

Zbiornik z syropem Nasycanie

Chłodzenie Mieszanie
Zbiornik buforowy

produktu

Mixer Napojów

Odgazowywanie
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DeGaS-na zimno:  Odgazowywanie w kolumnie

© Prawa autorskie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.                    
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Dane techniczne

Wydajność do 2,000 hl/h (200 m3/h)

O2 < 10 ppb tlenu resztkowego

Temperatura Temperatura otoczenia

Ciśnienie 0 do 8 barów

Czyszczenie Proces CIP do +85°C

Materiał 1.4301 / 1.4404

Chłodzenie glikol, woda z lodem, 

amoniak

Sterownik PLC SIMATIC S7

✓

Opis

➢ Automatyczne odpowietrzanie wody

➢ Woda w temperaturze otoczenia 

przepływa w kolumnie z góry na dół

➢ Wyparty CO2 lub N2 przepływający w 

odwrotnym kierunku usuwa O2

➢ Różnica ciśnień cząstkowych pomiędzy 

obiema stronami powoduje przepuszczanie 

O2

➢ O2 opuszcza kolumnę u góry, wraz z 

wypartym gazem

✓✓
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ADoS:  Dozowanie dodatków

© Prawa autorskie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.                    
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Dane techniczne

Wydajność do 1500 hl/h (150 m3/h)

Temperatura +2°C do +85°C

Ciśnienie 0 do 20 barów

Czyszczenie Proces CIP do +85°C

Materiał 1.4301 / 1.4404 / 1.4435

Sterownik PLC SIMATIC S7

Opis

➢ Dokładne i ciągłe dozowanie składników 

do głównego strumienia cieczy

➢ Wysoka elastyczność produkcji

➢ Zastosowanie w różnych gałęziach 

przemysłu w dozowaniu niewielkich ilości np. 

dodatków smakowych, substancji słodzących, 

witamin, substancji koloryzujących

➢ Gęstość i stężenia są mierzone i 

kontrolowane w sposób automatyczny i ciągły

✓ ✓ ✓
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Dozowanie dodatków
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✓

Dane techniczne

Wydajność do 1500 hl/h (150 m3/h)

Temperatura +2°C do +85°C

Ciśnienie 0 do 10 barów

Czyszczenie Proces CIP do +85°C

Materiał 1.4301 / 1.4404 / 1.4435

Sterownik PLC SIMATIC S7

Opis

➢ Dokładne i ciągłe mieszanie dwóch lub 

więcej strumieni cieczy

➢ Wysoka elastyczność produkcji

➢ Zastosowanie w wielu gałęziach 

przemysłu w mieszaniu np. wody z syropem 

lub z kwasami czy substancjami 

kaustycznymi

➢ Gęstość i stężenia są mierzone i 

kontrolowane w sposób automatyczny i ciągły

MultiMixer:  Mieszanie wielu składników jednocześnie

✓ ✓
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Saturator:  Nasycanie dwutlenkiem węgla
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Dane techniczne

Wydajność do 2,000 hl/h

CO2 0 do 10 g/l, rozpuszczonego 

CO2

Temperatura +2°C do +50°C

Ciśnienie 1 do 10 barów

Czyszczenie Proces CIP do +85°C

Materiał 1.4301 / 1.4404

Sterownik PLC SIMATIC S7

✓

Opis

➢ Ciągłe nasycanie dwutlenkiem węgla 

napojów i innych mediów ciekłych

➢ Specjalnie zaprojektowana dysza Vortex 

do wtłaczania CO2 do strumienia produktu

➢ Bardzo jednorodna mieszanina dzięki 

wtłaczaniu bardzo drobnych pęcherzyków 

gazu

➢ Zawartość gazu jest mierzona i 

kontrolowana w sposób ciągły i automatyczny
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Blender:  Mieszanie wysokostężonych cieczy
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✓

Dane techniczne

Wydajność do 2,000 hl/h

CO2 0 do 10 g/l, rozpuszczonego 

CO2 

Ciężar właściwy 0 do 20°P (±

0,05°P)

Alkohol 0 do 10 Vol.% (± 0,03 

Vol.%)

Temperatura +2°C do +30°C

Ciśnienie 0 do 10 barów

Czyszczenie Proces CIP do +85°C

Opis

➢ Niektóre wysokostężone napoje wymagają 

mieszania z odpowietrzoną wodą w celu 

uzyskania pożądanej zawartości alkoholu

➢ Możliwość jednoczesnego dodawania 

innych składników 

➢ Dzięki zastosowaniu mierników in-line, 

proces jest dokładny

➢ Możliwość zintegrowania z systemem 

nasycania dwutlenkiem węgla (Carboblender)
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Mieszanie i nasycanie dwutlenkiem węgla
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Mieszanie z odpowietrzoną wodą / napojami
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Aparatura pomiarowa
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Mierzony parametr

Mierniki procesowe o wysokiej dokładności:

OXYTRANS CARBOTEC RHOTEC SONATEC

Stężenie O2

i temperatura

Stężenie CO2

i temperatura

Gęstość i 

temperatura

Prędkość dźwięku i 

temperatura

Stężenie O2 Stężenie CO2 Stężenie Stężenie

Nazwa miernika

Wyznaczany parametr

Wygląd zewnętrzny miernika
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Pomiar zawartości cukru na podstawie gęstości
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Zasada wykonywania pomiaru

Aparatura pomiarowa o wysokiej dokładności: RHOTEC

▪ Ciecz przepływa przez rurkę w kształcie U, 

którą elektronicznie pobudza się do drgań o 

określonej częstotliwości

▪ Na częstotliwość mają wpływ

wszelkie zmiany gęstości cieczy

▪ Na podstawie pomiaru gęstości, miernik 

oblicza i wyświetla stężenie substancji

▪ Wahania temperatury automatycznie 

kompensuje wewnętrzny miernik Pt1000

Typowe zastosowania:

o Monitorowanie procesów takich jak 

rozpuszczanie, odparowywanie, krystalizacja

o Kontrola jakości i wykrywanie faz

o Mieszanie i dozowanie cieczy

o Standaryzacja mleka

o Dealkoholizacja

Rurka w kształcie U służy jako obejście głównej linii produktu; pobudza się ją 

elektronicznie do drgań o określonej częstotliwości:

mała gęstość cieczy - wysoka częstotliwość; duża gęstość cieczy - niska 

częstotliwość

wyjście produktu

wejście produktu

drgania wywołane przez 

elektromagnesy
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Pomiar zawartości cukru na podstawie 

prędkości dźwięku



© Copyright 2013. All rights reserved.                    www.centec.de

Zasada wykonywania pomiaru

Aparatura pomiarowa o wysokiej dokładności: SONATEC

▪ Ciecz przepływa przez głowicę miernika 

umieszczoną w głównym strumieniu produktu

▪ Mierzona jest prędkość impulsu dźwiękowego 

pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem

▪ Element piezoelektryczny wytwarza impuls

▪ Stężenie oblicza się na podstawie pomiaru 

prędkości dźwięku

▪ Wahania temperatury automatycznie kompensuje 

wewnętrzny miernik Pt1000

odbiornik

przekaźnik

Impuls dźwiękowy porusza się w 

produkcie

Pomiar prędkości dźwięku następuje 
pomiędzy przekaźnikiem a 

odbiornikiem; impuls dźwiękowy 
porusza się prostopadle

do kierunku przepływu głównego 
strumienia produktu

Typowe zastosowania:

o Monitorowanie procesów takich jak 

rozpuszczanie, odparowywanie, krystalizacja

o Kontrola jakości i wykrywanie faz

o Mieszanie i dozowanie cieczy

o Odparowanie syropu cukrowego

o Dealkoholizacja
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Dziękuję za uwagę
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ZASMAKUJ

TECHNOLOGII


