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QInterline præsenterer nye analyseløsninger
DairyQuant GO sætter helt nye standarder for analyseapparatur, hvilket udløser tre stjerner som 
verdensnyhed på FoodTech. Oplev også InSight Pro til online proceskontrol. 

DairyQuant GO er den første store nyhed 
i branchen indenfor analyse af flydende 
mejeriprodukter i flere år. 

Q-Interlines nyeste analyseløsning 
er udviklet til analyse af hovedkompo-
nenter som f.eks fedt, protein, tørstof og 
laktose i alle former for flydende meje-
riprodukter. DairyQuant GO anvendes 
til analyse af standardprodukter som 
valle, mælk og fløde, men anvendes lige-
ledes til analyse af WPC og andre typer 
koncentrater, iscreme mix, kakaomælk, 
prøver med additiver og tilsat sukker 
og meget andet.  

Enkel prøvehåndtering til 
laboratoriet og processen
På DairyQuant GO analyseres prøven 
ved hjælp af den patenterede PivetteTM 
sampling, der sikrer høj fleksibilitet, da 

man ikke skal bekymre sig om afsmit-
ning mellem prøver. Man kan analy-
sere en koncentratprøve efterfulgt af 
en almindelig prøve, uden at det har 
nogen indflydelse på analyseresulta-
terne. Brugerne kan desuden glæde sig 
over, at DairyQuant GO ikke anvender 
nogen form for kemi.

 Analyseforløbet på DairyQuant GO 
er meget enkelt, hvilket sikrer et ef-
fektivt work-flow, og at analysen kan 
udføres af alle medarbejdere. Det gør 
DairyQuant GO velegnet til anvendelse 
på laboratoriet, såvel som i processen. 
Efter analysen smides Pivetten væk og 
DairyQuant GO er klar til næste analyse 
- uden ventetid.

Der er ingen slid på udstyrsdele, der 
kræver løbende udskiftning og dermed 
heller ikke behov for en fast serviceaf-

tale. DairyQuant GO har ingen planlagte 
vedligehold og lyskilden i instrumentet 
har en forventet gennemsnitslevetid 
på 10 år. ■

DairyQuant GO  
– verdens nyhed og 
nomineret til FoodTech 
Award 2018
I forbindelse med FoodTech Mes-
sen, er DairyQuant GO blevet be-
dømt som ”Verdensnyhed” og har 
fået tildelt tre stjerner ud af tre 
mulige indenfor kategorien lab-
udstyr. Endvidere er den nomineret 
til FoodTech Award-prisen. 

Vi er meget stolte af begge dele 
og glæder os til at vise DairyQuant 
GO frem. Kig ind på stand L9124 
og prøv, hvor enkelt det er at fore-
tage en analyse på DairyQuant GO.
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Driftstederne i mejeribranchen står 
over for konstante krav om at at øge 
produktiviteten og råvareudnyttelsen 
for at forblive konkurrencedygtige. 
De skal minimere fejlproduktioner og 
rework og samtidigt producere inden 
for specifikationer og lovgivningsmæs-
sige grænser. For at nå disse mål skal 
produktionsstederne overvåge og kon-
trollere processen.

InSight Pro er Q-Interline nye kon-
cept til online analyse af processen. Den 
kombinerer fordelene ved FT-NIR med 
høj brugervenlighed og lave driftsom-
kostninger. InSight Pro har ingen faste 
vedligeholdelsesomkostninger i form 
af årligt lampeskifte eller udskiftning 
af kritiske dele.

InSight Pro analyserer pulver, smør 
og blandingsprodukter, rørførte oste og 
flydende mejeriprodukter, for vigtige 
parametre som for eksempel protein, 
fedt og tørstof. Foruden standardpara-
metre analyseres også for lave signal-
komponenter som for eksempel salt. 
InSight Pro er designet til at blive in-
stalleret direkte i processen og opfylder 
branchens højeste krav til rengøring og 
fødevarekontakt. 

InSight Pro leveres med en IP66 
touch screen computer, der placeres ved 
produktionslinjen, hvor resultaterne 
skal anvendes. Resultaterne vises med 
InSight View brugerinterface og sikrer 
hurtigt overblik til operatøren over 

InSight Pro 
– Til online proceskontrol
På FoodTech messen præsenterer QInterline InSight Pro til online analyse.

processen.  InSight Pro kan udstyres 
med forskellige celler og prober, der 
er optimerede til de mejeriprodukter, 
der skal analyseres. Der kan tilslut-
tes op til to målepunkter til samme 
InSight Pro analysator, hvilket giver 
højere fleksibilitet og mere attraktiv 
økonomi i forhold til et-punkts ana-
lysatorsystemer. 

Velafprøvet projekt og ud
dannelsesplan til InSight Pro
Installation af en InSight Pro giver 
indlysende fordele for produktionen, 
da der opnås indsigt i, hvad der sker i 
processen, men det kræver også en vel-
afprøvet projekt- og implementerings-
plan, allokering af lokale ressourcer og 
uddannelse af personale. For at opnå 
en effektiv implementering, hurtigst 
mulig tilbagebetaling på investeringen 
og for at sikre, at kundeorganisationen 
er klar til at overtage installationen, 

tilbyder Q-Interline sit velafprøvede 
projektforløb. 

Altid troværdige resultater 
Q-Interlines InSight Pro og DairyQu-
ant løsninger, herunder også den nye 
DairyQuant GO, er klargjort  til avan-
ceret instrumentkontrol, der løbende 
overvåger hardware, applikation og 
kalibreringer. Instrumentkontrollen 
informerer, hvis der er ting, man skal 
forholde sig til, hvilket betyder, at man 
kan koncentrere sig om vigtige opgaver 
og samtidigt være sikker på, at udsty-
ret leverer analyseresultater af højeste 
kvalitet. ■

InSight Pro online til online 
analyse af for eksempel smør

InSight View brugerinterface sørger 
for hurtigt overblik til operatørerne

Besøg os på stand L9124
Kig forbi vores stand på FoodTech 
messen for at se de nye analyseløs-
ninger og hør mere om de mange 
muligheder. Få en uformel snak 
om, hvordan vores løsninger kan 
bringe værdi til jeres proces. Vi 
glæder os til at byde jer velkom-
men på standen.  
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