
SOLUÇÕES AMETEK MOCON 
PARA O MERCADO DE CAFÉ
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Proteje seu café com alto controle de qualidade e assegura 
soluções para otimizar o prazo de validade ideal e a integridade 
da embalagem



MANTENHA O CAFÉ FRESCO
DA PRODUÇÃO AO CONSUMIDOR

Soluções AMETEK MOCON para controle de        
qualidade e garantia de qualidade no processo de        
embalagem de café
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MANTENHA SEU GÁS LIVRE 
DE O2

• Monitoramento contínuo de N2
• Evita a oxidação do café e monitora o 

consumo de gás

REDUZA RESÍDUOS, 
ECONOMIZE GÁS, PROTEJA 
SEU CAFÉ

• Monitoramento contínuo não destrutivo 
on-line de O2- O2 / CO2%

• Produção uniforme
• Rastreabilidade total dos dados, controle 

remoto de gravação de dados sem papel

ESTUDOS DE VIDA ÚTIL, P&D DA EMBALAGEM E CONTROLE 
DE QUALIDADE

• Análise laboratorial
• Teste de material de embalagem
• Verifique as propriedades de barreira dos materiais de embalagem

É HORA DE EMBALAR
• Evite o efeito balão durante o prazo de 

validade de suas embalagens de café
• Monitoramento contínuo de CO2 das 

emissões dos grãos torrados
• Planeje com eficiência as próximas 

etapas

ISM 3 
Modelo de entrada analisador de gás 
on-line para monitorar valores residuais 
de O2 em embalagens pressurizadas 
para ATM - consulte também O MAP 
Check 3 para maior rastreabilidade dos 
dados completos e MAP Mix Provectus 
para misturas de gases N2 / CO2

MAP Check 3 O2 / CO2  
Analisador de gás on-line para monitorar 
a emissão de CO2 e O2 residual durante 
a degaseificação do café torrado moido - 
Multiplexador opcional para verificar até 
3 pontos de amostragem

VFFS
FORMADORA 

ENCHEDORA E 
SELADORA
VERTICAL

MAP Check 3 O2 / CO2
Analisador on-line de gás O2 e O2 / CO2 
para garantia de qualidade, com ou sem 
a opção GasSave para economia de gás - 
opção Mulitiplexadora disponível

Analisador portátil de 
headspace CheckPoint 3

Analisador de head-
space de bancada 
Check Mate 3

LeakPointer 3 Testador 
de vazamento de ban-
cada LeakPointer 3+ 

Lippke 4000/4500 
de bancada Teste de vaza-
mento, fluência, ruptura, 
tintura, teste de bolhas 
e testador de válvula de 
pressão

Testes de integridade 
da selagem

Análise de Headspace

Analisador de 
headspace portátil 
OpTech-O2 Model P

GRANOS DE
CAFÉ

SILO

TORRADOR

CAFÉ PRONTO PARA CONSUMIDORES
• Evitar a oxidação do café durante o prazo de validade
• Protege a frescura e aroma do café
• Armazene dados para auditorias de controle de qualidade

Solução: Analisador de espaço livre e 
testador de integridade da embalagem

Solução: análise do espaço livre de O2 
residual ao longo do tempo; instrumento de 
permeabilidade ao gás e embalagem

SILOS
DEGASEFICAÇÃO

Solução: Monitoramento 
on-line das emissões de 
CO2 ao longo do tempo e 
02%

Solução: Monitoramento 
contínuo de  O2 e/ou CO2

N2 
ou 

N2/CO2

Solução: Monitoramento on-
line garantia da qualidade 



MOCON, Inc.
7500 Mendelssohn Ave N. 
Minneapolis, MN 55428 USA
info.mocon@ametek.com
www.ametekmocon.com

ANALISADORES DE HEADSPACE 
TIPOS DE EMBALAGEM DE CAFÉ

  CheckPoint 
3 EC

  CheckMate 
3 Zr*

  CheckMate 
3 EC

OpTech-O2
Model P**

Grãos inteiros ou     
moído Flow Pack    

Stick Pack    
Flow Pack com Pods    

 Flow Pack com
cápsulas    
K-Cup®    

   Cápsula de serviço 
único com espaço 

limitado              
Conservas de café em 

grão ou em pó          
Café embalado a vácuo

         

Serviço e Manutenção

• Reparo e calibração

• Técnico de serviços dedicado

• Kit de consumíveis anual

• Kit de manutenção preventiva

• Planos flexíveis        

*Pós-produção em tempo real, t=0 
**aplicação de laboratório; Agulha, é necessário um             
   sensor de impulsão

ESCANEI PARA SABER MAIS!

• Teste de alta temperatura e umidade

• Medição da permeabilidade das propriedades da  
 barreira de O2 do material da embalagem

• Desenvolvimento de metodo de teste do cliente

• Treinamento do operador

• Especialista em aplicativos dedicados

® K-Cup  é uma marca registrada da Keurig Green Mountain, Inc. - todos os direitos reservados

Testes e Consultoria em Laboratório
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