AKCESORIA OXYBABY®
do butelek, puszek i drobnych opakowań

Can-Piercer OXYBABY®
Can-Piercer OXYBABY® służy do analizowania ulażu w
butelkach.
Specjalne blokady zapewniające bezpieczeństwo oraz
prostą obsługę gwarantują optymalną kontrolę jakości
również w przypadku butelek i puszek z metalowym albo
plastikowym zamknięciem.
Can-Piercer jest dostosowany do pracy przy maks.
wysokości butelki albo puszki - 390 mm. Solidne wykonanie
igieł oraz specjalna osłona zapobiegają ich łamaniu.
Materiał: stal
Waga: 7,5 kg (bez OXYBABY®)
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 585 x 155 x 235 mm
(opakowanie, bez OXYBABY®)
Sprzęt przeznaczony do produktów: OXYBABY® M+ oraz
OXYBABY® 6.0.

CP1 - C01/B5 Zastrzegamy sobie możliwość zmian

Aquacheck OXYBABY®
W przypadku opakowań o pojemności gazu pomiarowego
mniejszej niż 2 ml idealnie sprawdza się Aquacheck
OXYBABY®.
Objętość gazu dla dwóch albo i więcej opakowań
wychwytywana jest w kąpieli wodnej, a następnie poddawana
analizie przy użyciu OXYBABY®.
Materiał: stal nierdzewna
Aquacheck OXYBABY® dostępny jest z albo bez zbiornika
na kąpiel wodną.
Sprzęt przeznaczony do produktów: OXYBABY® M+ oraz
OXYBABY® 6.0.

Inny rodzaj wykonania i osprzęt dostępny na specjalne zamówienie.

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com

AKCESORIA OXYBABY®
do butelek, puszek i drobnych opakowań

590000156

5,5 mm 270 cm

590000165

8,5 mm 270 cm

590000166

Możliwość konwersji

Manometr 0 - 6 bar

Moduł kalibracyjny +
regulator przepływu*

Reduktor ciśnienia, zawór kulowy i manometr 0,1 - 0,7bar

Nadciśnienie

Uchwyt do butelek

Wysokość butelek lub puszek

Nr katalogowy

Długość igły w mm

Can-Piercer: Zastosowanie w praktyce

x <1 bar(g)

x

x

x >1 bar(g)

x

8,5 mm 390 cm

x

x >1 bar(g)

x

590000325 18,5 mm 390 cm

x

x >1 bar(g)

x

590000239

5,5 mm 270 cm

x >1 bar(g)

x

x

x

Aplikacja
Puszki do napojów
(bez gazu /bez nadciśnienia),
np. sok
butelki, puszki
(z gazem / z nadciśnieniem),
np. Cola, woda mineralna
butelki, puszki
(z gazem / z nadciśnieniem),
np. Cola, woda mineralna
butelki, puszki
(z gazem / z nadciśnieniem),
np. Cola, woda mineralna
butelki, puszki
(z gazem / z bardzo dużym
nadciśnieniem, musujące)

Urządzenie
OXYBABY®

OXYBABY®

OXYBABY®

OXYBABY®
OXYBABY®
bez pompy

Brak przyłącza
OXYBABY®
590000341 5,5 mm 390 cm x
0 - 4 bar
x x butelki, puszki
tylko pomiar
ciśnieniowy
*aby zapobiec uszkodzeniu analizatora OXYBABY® w wyniku zbyt wysokiego ciśnienia lub przepływu gazu, moduł
kalibracyjny powinien być podłączony pomiędzy gazem kalibracyjnym lub zerowym, a analizatorem OXYBABY®.
Aby uzyskać najlepsze wyniki należy wyregulować ciśnienie do wartości 0,5 bar oraz przepływ gazu na ok. 100 ml/min.
Uwaga:
Prawidłowy dobór typu urządzenia Can-Piercer jest uzależniony od:
- rodzaju substancji analizowanej,
- występującego nadciśnienia w butelkach / puszkach,
- ilości atmosfery ochronnej w butelkach / puszkach,
- grubości kapsli / ścianek puszki
Nasze zalecenia:

CP1 - C01/B5 Zastrzegamy sobie możliwość zmian

Lp.

Aplikacja

Przykład

Zalecenie

cola, woda mineralna, lemoniada, piwo, itp.

590000165, 590000166
lub 590000325

Napoje niegazowane

soki, wino, mieszaniny z wodą, itp.

590000156

3

Przypadek ekstremalny:
napoje gazowane

Z bardzo dużym nadciśnieniem, mała ilość
atmosfery ochronnej w puszkach / butelkach 590000239
i / lub bardzo musująca zawartość

4

Pomiar ciśnieniowy

W puszkach lub butelkach

1

Napoje gazowane

2

Komponenty i części zapasowe:
Uchwyt do butelek
Moduł wydłużający do CAN-Piercer
Can-Piercer uchwyt (igła 18,5 mm)
Can-Piercer uchwyt (igła 8,5 mm)
Can-Piercer uchwyt (igła 5,5 mm)
Can-Piercer uchwyt (pomiar ciśnieniowy)
Przyłącze igły z filtrem i zaworem zwrotnym
Wężyk
Luer-Lock przyłącze żeńskie

590000341

956721800
802128600
956864800
956722000
956674900
956883600
956721700
800707500
800420800
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