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SyStemy proceSowe i aparatura pomiarowa 
z jednego źródła
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Technologie procesowe dla przemysłu

o firmie

Centec jest grupą prywatnych spółek. Grupa posiada 
własne filie na wszystkich kontynentach i sieć wykwa-
lifikowanych partnerów w zakresie sprzedaży i serwi-
su, jesteśmy znaną marką na całym świecie i zawsze 
blisko naszych klientów. Od ponad 40 lat Centec jest 
niezawodnym partnerem i dostawcą dla klientów 
z takich sektorów przemysłu jak: browarnictwo, prze-
mysł napojów, przemysł spożywczy, farmaceutyczny 
i chemiczny.

Jako jeden z niewielu dostawców w pełni zautoma-
tyzowanych mobilnych maszyn procesowych i precy-
zyjnej aparatury pomiarowej, oferujemy wyjątkową 
gamę produktów. Stosując w naszych systemach pro-
cesowych najbardziej precyzyjne przyrządy pomia-
rowe, możemy zaoferować najbardziej niezawodne 
i dokładne rozwiązania.

Zakres działalności firmy Centec obejmuje projekto-
wanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchamianie 
instalacji „pod klucz” – czy jest to cały blok zimny dla 
browaru, czy wieloetapowy system uzdatniania wody 
zgodnego z wytycznymi cGMP i FDA dla zakładu far-
maceutycznego.

Systemy procesowe centec

Mobilne maszyny procesowe Centec są w najwyższym 
możliwym stopniu dostosowane do indywidualnych 
potrzeb klienta. Stosowane są w przemyśle spożyw-
czym i napojów w całym procesie produkcyjnym. Je-
steśmy wiodącym dostawcą technologii oczyszczaia 
wody i przygotowania produktu. Portfolio produk-
tów obejmuje bardzo ekonomiczne urządzenia do 
produkcji piw rzemieślniczych z linii „Craft Line” po 
w pełni zautomatyzowane systemy.

Przyrządy pomiarowe Centec

Mierniki firmy Centec stosuje się zarówno w labo-
ratoriach, jak i w środowiskach produkcyjnych jako 
urządzenia „samodzielne” lub stanowiące część sys-
temu sterowania procesem. Typowe zastosowania 
obejmują pomiary:

    • zawartości tlenu (O2) w cieczach i gazach

    • zawartości dwutlenku węgla (CO2) w cieczach

    • Zawartości ekstraktu w °Brix i °Plato, alkoholu
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sporządzania nastawu

NASYCANIE
destylacja wody do wstrzykiwań

ALKOHOL

SYSTEM  MYCIA W OBIEGU ZAMKNIĘTYMusuwanie alkoholu

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

pasteryzacja

odwrócona osmoza

ZMIĘKCZANIE WODY

m i e s z a n i e  w i e l u  s k ł a d n i k ó w  j e d n o c z e ś n i e

dozowanie dodatków
Zawartość cukru w °Brix

napowietrzanie brzeczki

EKSTRAKT

GĘSTOŚĆKWAS

wytwarzanie czystej pary

mieszanie i nasycanie dwutlenkiem węgla

H3PO4

H2SO4 CO2
zasadaO2
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