
De MDM 150 is zo duurzaam, dat hij probleemloos
meerdere valpartijen vanop 1 meter hoogte weer-
staat zonder defect. 

Kenmerken

Robuust en draagbaar ontwerp

Gas(bel) resistente metingen

Mobiel flexibel gebruik

.

De kleine interne diameter van de micro-densiteitsensor 
voorkomt de opname van gasbellen waardoor de dicht- 
heid  zonder  blokkering  heel  snel  en  correct  gemeten 
wordt. Er is geen filtering nodig voor stalen met deeltjes 
onder de 150 micron. 

Minimale kalibratie 
De  sensor  is  extreem  stabiel.  Normaal  onderhoud 
bestaat uit het dagelijks spoelen met water, reinigen met
gebruikelijke  zuren/logen  die  in  een  brouwerij  worden 
aangewend  en  een  maandelijkse  controle  van  de 
nulmeting. Voor herkalibratie wordt gedeioniseerd water 
gebruikt en dit wordt door uzelf uitgevoerd.
Eenvoudig in gebruik
Stalen  worden  geïnjecteerd  in  de  MDM150  via 
standaard  Luer  spuiten.  De  gemeten  vloeistof  wordt 
afgevoerd in een vergaarbakje.

Kwaliteitsvolle , Mobiele Densiteits-Meting

De Technology

Vergstingsmonitor
Tijdens  het  brouwproces  worden  de  periodieke 
metingen  van  Plato  of  dichtheid  gebruikt  om  het 
verloop van de vergisting van wort naar bier te volgen.
De  manueel  genomen  stalen  worden  verzameld  uit de

BeerSense™ MDM150 toepassingen

Mobiele Densiteits-Meter (MDM150)

Bestand tegen het soms ruwe, dagelijks gebruik in een 
brouwerij.  Nooit  meer  zorgen  over  schade  als  gevolg 
van verkeerd gebruik. Ons ontwerp weerstaat meerdere 
valpartijen vanop 1 meter hoogte op een betonnen vloer.

verschillende  vergistingsvaten  en  heel  snel  en 
eenvoudig gemeten zonder te moeten ontgassen of te
filteren.
Alcohol by Volume berekening (ABV)
Bij het gebruik van de MDM software op een computer 
kan u bij elke staalname het stijgende ABV opvolgen 
naarmate de vergisting van elke tank evolueert.
Viscositeit
De viscositeit wordt gebruikt om de kwaliteit van het 
moutextract te bepalen.

Een ingebouwde oplaadbare batterij behoudt gemak- 
kelijk tot een maand zijn energie en zorgt meerdere 
dagen voor probleemloos continu gebruik.

Door een ingebouwde oplaadbare batterij kan het systeem 
gedurende  meerdere  dagen  continu  meten.  Op  dit 
draagbaar  systeem  geeft  een  geïntegreerd  4 
lijns-lcd-scherm  de  gemeten  dichtheid,  het  soortelijk 
gewicht,  de Plato,  de viscositeit  en de temperatuur  weer. 
Dank zij een heel gebruiksvriendelijk software- programma 
kan  de  MDM  150  communiceren  met  uw  PC.  Hiermee 
configureert  u  het  apparaat  maar  ziet  u  ook  in  één 
oogwenk de metingen en trends.  Alle resultaten van elke 
gemeten tank worden handig in de computer opgeslagen. 
Met  de  MDM  150  kan  u  elke  individuele  tank  dagelijks 
opvolgen.  Het  programma  toont  u  steeds  het  ABV.  De 
MDM 150 meet de dichtheid met een resolutie van 0,0001 
gram / cm³ en een nauwkeurigheid van 0,0005 g / cm³, de 
temperatuur met een bereik van 5 tot 70 °C 
.

De  BeerSense  Mobile  Density  Meter  (MDM150)  is  een 
robuust,  nauwkeurig,  heel  budgetvriendelijk  instrument 
voor  het  meten  van  dichtheid  en  viscositeit  in  vloei- 
stoffen.  Het  kan  zowel  gebruikt  worden  op  de  werk- 
plaats als in het labo van de brouwerij. In het hart van de  
MDM150  zit  een  gepatenteerde*  microCoriolis™ 
digitale  vloeistofsensor  van  Integrated  Sensing 
Systems  (ISS).  Deze  sensor  bevat  een  resonerend 
U-vormige  buisje.  Deze  kleine  sensor  is  van  nature 
resistent  tegen  bubbels  en  opgelost  gas  aanwezig  in 
sterk  koolzuurhoudende  dranken.  De  MDM150  is 
uitermate  draagbaar  en  is  gemonteerd  in  een  kleine, 
stevige kunststoffen beschermkoffer. 
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Specificaties

Dig. densiteit:
Temperatuur:   +/- 0.3 C  

Bedrijfstemperatuur
Internal 50 psig (3.45 Bar) 
5 to 70°C (41-158° F)
Kist: PolypropyleenMaterialen
Senor contact-oppervlakte; 
RVS, silicium, glas,hoog- 
kwaliteitsvolle epoxy

Afmetingen 27cm x 25cm x 12cm  
10.62" x 9.68" x 4,97"

Gewicht

sterke zuren en basen

Viscositeit
Opties

Batterij opladen
Communicatie
Naar PC

Max  druk

Model 
BeerSense™ MDM150

De BeerSense™ MDM150 is gemonteerd in een robuust 
polypropyleen  beschermkistje  met  grendel  en  handvat, 
een Luer injectie buis, een afvoerbuis en een USB Stick 
met optioneel het Fluidic Sotware programma.

LCD scherm Bestel informatie

Bestel informatie

Polypropyleen
beschermkistje

BeerSense™ and MicroCoriolis™ are  trademarks of Integrated Sensing Systems Inc.

Kenmerken en afmetingen 

2.72 kg (6 lbs.)
Chemische weerstand MDM150 weerstaat aan 

Voeding
USB Oplader 5 VDC / 2.0 A

Algemeen
Bereik densiteit 0.6-1.3 gram/cm³
Nauwkeurigheid 0.0005 gram/cm³

Sales
Getypte tekst
AAVOS International bvbaSparkevaardekenstraat 3 B-8600 Diksmuide Belgiumwww.aavos.be - info@aavos.beT. +32 (0)51 69 78 15  - F. +32 (0)51 69 78 17


