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ANALYTICAL INSTRUMENTS

SYSTEMS ENGINEERING
AMI Codes-II O3

 Faixa de medição 0-500 ppb com limite 
de detecção de 1ppb

 Método padrão fotométrico de acordo 
com DIN 38408-3/APHA 4500Cl-G

 Disponível com IQ/OQ/PQ direto

 Simples verifi cação de desempenho 
com conjunto de fi ltros ópticos

 Sem perda de sensibilidade na ausência 
de ozônio

 Detecção automática de ponto zero como 
parte de todas as medições para garantia de 
estabilidade a longo prazo

O AMI Codes-II O3 é um analisador 
fotométrico online para ozônio, pro-
jetado especifi camente para aplica-
ções em sistemas de armazenamen-
to e distribuição de água sanitizada 
por ozônio. A medição fotométrica 
robusta e auto monitoramento sis-
temático dos componentes dos ins-
trumentos garantem resultados pre-
cisos e uma função de instrumento 
adequada a qualquer momento.  

Medição de concentrações de traços abaixo de 
1ppb de ozônio em água farmacêutica.
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Monitoramento fotométrico do ozônio para pontos cruciais de medição

A sanitização com ozônio é o método padrão para proteger sistemas frios de armazenamento e  
distribuição para água de grau farmacêutico contra contaminação microbiana. No entanto, uma im-
plementação confiável e segura requer a medição precisa do ozônio em todos os pontos de amos-
tragem relevantes. O maior desafio é provar a ausência de ozônio na água pronta para uso, que 
entra no sistema de distribuição após a destruição do ozônio pela radiação UV.

O princípio de medição fotométrica empregado pelo AMI Codes-II O3 é idealmente adequado para 
detecção autônoma de concentrações de traço de ozônio. Ele fornece um ponto zero intrínseco e 
bem definido a cada medição e uma inclinação estável de calibração. 

A verificação do desempenho do instrumento é baseada em dois pilares: Filtros ópticos certificados 
confirmam a precisão da medição fotométrica e rotinas detalhadas de auto monitoramento, garan-
tem a funcionalidade adequada de todos os outros componentes.

Esses recursos diferenciados garantem resultados confiáveis a qualquer momento e permitem que 
você cumpra sem esforço com seus procedimentos validados.

Armazenamento de PW, UPW, WFI                       

Assegura níveis contínuos de ozônio suficiente no tanque de armazenamento
para máxima segurança do processo.

Sanitização de Sistemas de Distribuição

Minimiza os tempos de parada do sistema de água, com ciclos otimizados 
e efetivos de sanitização.

Destruição do Ozônio

Prova a ausência do ozônio antes de usar a água purificada nos processos de produção. 
Garante uma resposta imediata do instrumento em caso de presença inesperada de ozônio. 
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