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Ny bärbar syre-analysator från METTLER TOLEDO erbjuder bekväm övervakning online 
 
METTLER TOLEDO Process Analytics lanserar en bärbar, robust och pålitlig InTap-syre-analysator för bryggeri- 
och läskedryckapplikationer. 
InTap testar och mäter upplöst- och syrgasvärden at-line för kontroll vid öl och läsk produktion. 
Analysatorn kan också användas för att kalibrera sensorer för upplöst syre in-line. Med hjälp av Bluetooth-
kommunikation kan kalibreringsdata skickas direkt till interna sensorer, vilket förhindrar möjligheten till 
manuella kopieringsfel. 
Funktioner inkluderar: 

• Intern optisk upplöst syresensor för snabb och exakt mätning 

• Användning av pekskärmen 

• Stor skärm med hög upplösning, kan ses på avstånd 

• IP67-kapsling motstår våta miljöer 

• Lagrar data för upp till 99 mätpunkter 

Noggrannheten hos InTap är jämförbar med vanliga in-line sensor / transmitterkombinationer, vilket gör att 
InTap kan användas som en tillfällig ersättning av en in-line sensor vid underhåll. 
Som ett bärbart system kan InTap stödja övergången från off-line mätning av upplöst syre till on-line mätning 
för mindre bryggerier. 
”Flexibilitet och användarvänlighet var i framkant när man utformade InTap,” säger Antonio Tarancon, 
produktchef på METTLER TOLEDO. "Den kan användas i stor utsträckning i produktion av öl och läsk från de 
minsta till de största anläggningarna." 
För mer information om InTap, besök www.mt.com/InTap 
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METTLER Toledos division processanalys, utvecklar och tillverkar instrument och sensorer som används för 
mätning och styrning av processer, för mätningar av pH, löst syre och syre i gasform, löst ozon, 
grumlighet/turbiditet, redox/ORP, resistivitet/konduktivitet, totalt organiskt kol, TOC. METTLER TOLEDO 
processanalys består av två affärsenheter, Ingold och Thornton, vars produkter ofta används inom branscher 
såsom: • Läkemedel och bioteknik • Kemiska processindustrier och raffinaderier • Bryggerier samt vid 
produktion av livsmedel och drycker • Kraftproduktion och ånggenerering • Mikroelektronisk tillverkning 
För ytterligare information, se www.mt.com/pro 
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