Общи въпроси
1. Приемат ли инспекторите показателя активност на водата?
Стандартът и показателят „активност на водата” е приет от USDA (Министерство на
земеделието на САШ) и редица други страни (Канада, Австралия, Япония, Нова
Зеландия). Той е нормиран и в някои европейски регламенти (Регламент 2073/2005
за микробиологичните критерии за храните). USDA използва също водната
активност, за да дефинира потенциално опасните храни.
Въпреки това, повечето специалисти все още работят с показателя влажност, който
не носи необходимата информация за безопасност на храните.
2. Активността на водата не е ли твърде сложен показател за моята малка фирма?
Всеки, който се справя например с термометър може да използва без затруднения
Pawkit.
Активността на водата се използва от водещи изследователски и контролни
лаборатории, но също и рутинно от хиляди хранителни фирми.
Използването на Pawkit не е по-сложно от използването на фотокамера.
3. Няма ли да бъде по-евтино, ако използвам външна лаборатория?
Повечето лаборатории в чужбина извършват този анализ при цена 25-50 US долара
за проба. В България цената е два пъти по-ниска. Това не е много скъпо, ако правите
това измерване от време на време, например когато извършвате износ или по друга
причина. Към този разход, обаче трябва да добавите разходите за опаковане на
пробата и транспортните разходи. Понякога това е свързано с командироване на
специалист до изпитвателната лаборатория. Най-накрая резултата ще получите след
няколко дни.
Използването на собствен апарат за измерване активността на водата първоначално
изглежда твърде скъпо, но моментния резултат в края на краищата се оказва винаги
по-евтин: той спестява пари и време. Можете да анализирате не само крайния
продукт, но суровините и междинните продукти. Готовият продукт ще контролирате
като вземете проба от производствената линия, по време на съхранение и преди
експедиция.
4. Какви са консумативите, които трябва да използвам?
Нашите инструменти практически не използват консумативи, освен батерии за
портативния Pawkit (веднъж на три години) и разтвори за калибриране, които можете
да си приготвите сами (например наситен р-р на готварска сол), да закупите от нас
или от друг доставчик.
Всеки закупен инструмент идва със 100 безплатни измервателни чаши, един
комплект разтвори за калибриране, ръководство за работа и софтуер.

