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İCinac Cinac serisinin 4. nesil cihazıdır. İCinac; 90 lı yıllarda 
Büyük Fransız süt şirketlerinin ortaklaşa geliştirdiği dünyada 
eşi olmayan ph izleme amaçlı tek sistemdir.

Laktik fermentlerin asitleşme aktivasyonu,ph,redox ve 
sıcaklık değerleri bir veya birden çok numunede eşzamanlı 
olarak ölçülebilir.

Sistemde;

•  Çalışmalarınızdaki spesifik asit koşullarını değerlendirin.
•  Üretim sürecine PH in etkisini izleyin ve önlemler alın.
•  Farklı ortam ve sıcaklık gibi değişken parametreler karşısında 
    ph’ın değişimini gözlemleyin.
•  İstediğiniz ph aralığı için iyileştirici etkinlikler düzenleyin.  

İCinac sisteminin adı ve amacı haricindeki her parçası 
yenilenmiştir. Bu sistem sayesinde araştırma ve geliştirme 
faaliyetleriniz hız kazanacak kalite kontrolünüzü anlık olarak 
değerlendirebileceksiniz.

Süt endüstrisi başta olmak üzere ph’ın önem teşkil ettiği 
kozmetik,ilaç,kimya,tarımsal gıda(Bira,alkollü içkiler ve et 
endüstrisi) alanlarda sistemi kullanabilirsiniz.

Ayrıca sistem İSO 26323 standartlarını da karşılamaktadır. 

ÇÖZÜM: 
MULTI PARAMETRE DİJİTAL SENSÖR

İCinac son isM® teknolojisine sahip Mettler Toledo 
problarına sahiptir. Bu problar Mv sinyallerini 
dijital sinyallere dönüştürür.

Bu proplar eşzamanlı olarak 
aynı kanaldan ph, sıcaklık 
ve redox ölçümünü 
yapabilmektedir.

Farklı problar ile asitleşme 
sürecini farklı noktalardan 
takip edebilme imkanına 
sahip olursunuz.

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ÇALIŞMA SİSTEMİNİN DETAYLARI
 İcinac veri,kinetik ve hız parametrelerini eşzamanlı 

hesaplıyarak yazılımdaki grafiğe aktarır. 

Ayrıca Ph’ın 4 veya 6 değerinden 5’e gelme hız ve 
süresini hesaplayarak size yol gösterir.

Her operatör yeni denemelerle karşılaştırmak 
üzere bir referans eğri oluşturabilir.

 
 

 
 

 
 

 

• 96 eşzamanlı ölçüm yapabilme  

• Yüksek esneklik

• Yeni dijital sensörler 

• Entegre dokunmatik ekran 

• Kullanıcı dostu yazılım 

EKTEKİ ÖZELLİKLERİ SAĞLAYAN

TEK PH ANALİZÖRÜDÜR

iCinaciCinac
BENZERSİZ ÇÖZÜMLERLE HİZMETİNİZDE;

The iCinac is the fourth generation of the Cinac system, 
an instrument developed in the 90s in partnership with 
INRA (UM R GMPA, lab G . CORRIEU) at the request of major 
French dairy companies.

It is currently the only system dedicated to monitoring the 
acidification activity of lactic ferments, which simultaneously 
observes the change in pH, temperature and redox 
potential of one or several samples in order to:

• Determine the acid forming characteristics  specific 
to the phylum studied,

• Evaluate and anticipate its impact on process 
development,

• Examine the influence of various parameters on acid 
forming capacity: different media, temperature, etc. 

• Define adequate inocula (mixing of phylum, 
complementary characteristics, etc.)

The only aspects of the Cinac system the iCinac has kept 
are its name (well, almost) and purpose...all the rest is 
entirely new!

This instrument, which has no real equivalent on the market, 
is very useful in Research & Development, to test, control and 
validate starter cultures during the development of numerous, 
increasingly sophisticated products, as well as in process 
control and quality control.

It is of course intended for the dairy industries (yoghurt, 
cheese, specialities, etc.) as well as any industry requiring 
continuous and multi-channel monitoring of pH: chemistry, 
pharmaceutical, cosmetics, agri-food (beer, spirits, meat, etc.).

Furthermore, it meets the specifications of the new 
ISO 26323 standard exactly (Determination of the 
acidification activity of dairy cultures by continuous pH 
measurement).

THE SECRET: MULTI-PARAMETER 
DIGITAL SENSORS
The iCinac is equipped with the latest ISM ®  
technology digital sensors developed by Mettler  
Toledo. This intelligent sensor management 
technology converts mV signals into digital  
signals.

It has the advantage of simultaneously measuring, 
on the same channel, the pH, temperature  
and redox potential of one sample.

Not only does this capacity triple  
the analysis capabilities, it also  
optimises the monitoring  
of the acidification process  
since each channel  
measures the pH while  
carrying out its own  
compensation by also  
measuring temperature  
and redox.

CO M PLETE DESCRIPTION 
OF THE STUDIED STRAIN 
In addition to the 3 available curves for each 
parameter (data, kinetic and acceleration),  
the iCinac software calculates in real time all  
of the descriptors of the studied strain, such as:  
pH at 4H, pH at 6H, time required to obtain  
pH 5, maximum speed, time during which the  
speed exceeded 50% of the maximum speed,  
etc.

Each operator can create average curves to build  
a reference database to compare with new trials. 

Each operator can thus create their own set 
of descriptors, providing them with a perfect 
characterisation of each test.

• Up to  96  simultaneous  measurements

• High flexibility

• New  digital  sensors

• An integrated  touch  screen  PC

• Dedicated, user-friendly  software

THE ONLY ACID FORM ING 
ANALYZER THAT PROVIDES:

iCinaciCinac
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Another major innovation of the iCinac is that the PC is now 
integrated in the system, allowing users to command iCinac  
via a large, easy-to-use, touch screen.
The software has been entirely rethought; the interface is user-
friendly, clear and optimised making it easy to use by even 
inexperienced operators and technicians.
E  
to automatically:
• Manage the temperature compensation 
• Follow-up any set point (temperature, pH, time, etc.) 
• Drive your water baths
• Calculate all your feature points 
• Save all data in real time 
• Draw all types of curves
• Follow up the calibration of your pH probes
• Create and manage your libraries (average curves, standard 

deviation, etc.)

CO M PLETELY MO DULAR AND FLEXIBLE
Up to 96 measurements
The system can include 16 or 32 measurement channels,  
or a total capacity of 96 simultaneous measurements  
using the multi-parameter sensors.  
In addition to measuring pH, temperature  
and redox, other parameters including 
conductivity or dissolved oxygen can be  
analysed.

Up to 32 control outputs
The control outputs are entirely modular.  
The total capacity of 32 channels can be  
configured as needed: digital outputs,  
or 2 types of analog outputs: 4-20 mA  
or 0-10 VDC . For example, if you choose 
to begin with a configuration of 8 digital  
channels and 8 analog channels, changes can always  
be made afterwards.
Each channel is controlled independently, thus allowing  
several manipulations to be carried out, regardless of  
the number of channels used, and regardless of the time  
of the day. The instrument thus performs several tasks  
according to the desired configuration, at a user definable 
acquisition frequency, ensuring calibration validity.

PROCESS SIMU LATION
By programming a thermal cycle,  each user can reproduce 
or simulate the changes in their process conditions  
(variations in temperature, pH), and compare, using graphs  
and/or descriptors, the potential effects on the phylum  
studied.

16  or  32  measurement  channels   
with  multi-parameter  digital  probes

Dedicated,  user-friendly   
and  intuitive  software

NEW ULTRA U SER-FRIENDLY   
SOFTWARE

Up  to  32  outputs,  your  choice  
of analog  or  digital,  to  connect   

a control  (water  bath,  for example)

inac

İcinac’ın  büyük değişimlerinden biride PC nin sisteme 
entegre edilerek kullanıcıların kullanımına sunulmasıdır. 
Sistem kullanıcı dostu olarak revize edilmiştir. 
Windows® uyumlu yazılım ile  

 

• Sıcaklık değerlerini kontrol edin
• Sıcaklık,ph ve zaman parametrelerini set edin
• Su banyolarınızı yönetin
• Tüm parametreleri hesaplayın.
• Tüm ölçümleri eşzamanlı olarak kaydedin
• Her tür ölçüm eğrisini çizin
• Problarınızın kalibrasyon zamanını kontrol edin.
•Tüm eğri ve ölçüm değerlerini yazılım kütüphanenizde saklayın.

MODÜLER ve ESNEK KULLANIM İMKANI

Aynı andı 96 ölçüm yapma imkanı sağlayacak 
16 veya 32 multiparametre prob kullanabilme 
imkanı ile ph, sıcaklık, iletkenlik, çözünmüş 
oksijen ve redox parametrelerini 
ölçebilirsiniz.

 
 

 
 

 

32 kontrol çıkışı tamamen modülerdir.
2 çeşit analog çıkış vardır. Bunlar 4-20 mA 
veya 0-10 VDC dir. Dilerseniz seçtiğiniz 8 
analog veya 8 dijital çıkışın yerlerini 
değiştirebilirsiniz. Her kanal bağımsız olarak 
kontrol edilebilir. Böylelikle doğru zamanlama 
ile probların kalibrasyonları gerçekleştirilebilir.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

İŞLEM SİMÜLASYONU
Kullanıcılar termal döngü programlayarak sıcaklık ve ph 
değişkenlerinin üretim üzerindeki etkisini
değerlendirebilirler.

 
 

 

Multi parametre ölçüm yapan dijital problar 
ile 16 veya 32 ölçüm kanalı 

     
   

Kullanıcı dostu 
akıllı yazılım

  
  

YENİ ULTRA 
KULLANICI DOSTU YAZILIM 

32 adet çıkış kanalı yardımıyla analog veya 
dijital olarak su banyosu ile kontrol imkanı

      
       

   

inac
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Yıkama solüsyonu ve kalibrasyon solüsyonları
Belli değerlere sahip kalibrason 
solüsyonları ile mükemmel 
kalibrasyon ve doğrulanabilir 
sonuçlar elde edebileceksiniz.

 
 

 

 
 

Su Banyoları

Laboratuvarınıza en uygun su banyosunu seçin. Hangisinin 
uygun olacağı konusunda lütfen bize danışınız.

 
 

 

İCinac ebatları
510mm*450mm*300 mm (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik)

Ağırlık
Üstündeki düzeneklere göre 11 ila 13 kg

 
 

AKSESUAR ve OPSİYONLAR

Çıkış Modülü;
Tüm çıkış modülleri obsiyonel olup İCinac sistemine entegredir.

32 kanala kadar çıkarabileceğiniz çıkış modülünde

 

• 
• 

Dijital çıkış
Analog çıkış 4-20 Ma
Analog çıkış 0-10 VDC • 

Seçenekleriniz mevcuttur.  

Multi parametre dijital sensörler
Mettler toledo tarafından İSM® teknolojisi ile üretilen bu dijital 
sensörler aynı anda tek bir cihazda 3 ölçüm alabilir.
Bunlar; pH, sıcaklık ve redokstur.

 

Diğer problar
İletkenlik ve çözünmüş oksijen gibi 
parametrelerin ölçümü içindir.

 
 
 

 
Ask us what we have to offer!
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