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Monitoramento Online para

Carbono Orgânico Total / Total Organic Carbon (TOC)
Ozônio
Condutividade

Água Farmacêutico



 

Ozônio

Medição fotométrica de 
ozônio de acordo com 
DIN 38408-3 
 

 � Resultados de me-
dições confiáveis 
sem perda de sensi-
bilidade mesmo após 
ausências prolongada 
de ozônio 

 � Calibração automáti-
ca do zero antes de 
cada medição, ga-
rantindo alta reprodu-
tibilidade em baixos 
limites de detecção 
(1ppb) 

 � Função simples de 
verificação do si-
stema, através do 
conjunto de filtros 
ópticos

	

}	Ozônio
 0-500 ppb 

 

 Verificação portátil dos 
medidores de condutivi-
dade on-line
 

 � Medição on-line com 
alta precisão e com 
certificado de in-
speção 3.1  

 � Datalogger com in-
terface USB e bateria 
recarregável para ope-
ração com autonomia 
de até 24 horas 

 � Teste do transmissor 
com resistores de alta 
precisão e recertifi-
cação do fabricante 
(opcionais) 
 
 
 
 
 

}	Condutividade 
 0.055-1000 μS/cm

 

Carbono  
Orgânico Total 

Monitoramento online 
de carbono orgânico 
total de acordo com 
USP<643> e EP 2.2.44

 � Operação livre de 
reagentes para iden-
tificação rápida da 
tendência dos dados, 
sem custos de análi-
ses laboratoriais 

 � Teste de conformida-
de do sistema (SST) 
automático e teste de 
função  

 � Função integrada de 
amostragem manual  

	

}	Carbono Orgânico   
 Total (TOC) 
 0-1000 ppb 

 

Condutividade

 Transmissores AMI/AMU 
e sensores para moni-
toramento de condutivi-
dade

 � Condutividade sem 
compensação com 
alarmes de limite de 
acordo com a USP e 
EP 

 � Compensação de 
temperatura disponível 
como função não-line-
ar ou por coeficiente 

 � Opções de instalação 
flexíveis, de sensores 
com conexão Tri-
Clamp ou rosca de 
3/4“ NPT e para trans-
missores com design 
padronizado 
 
 
 

}	Condutividade 
 0.055-1000 μS/cm
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Swan Conceito  
do Monitor

Integração de sistema

 � Pacotes de validação 
(IQ/OQ/PQ) para qualifi-
cação direta dos instru-
mentos (opcional) 

 � Várias possibilidades de 
comunicação com Profi-
bus, Modbus, protocolo 
HART, interface USB e 
saída analógica 

 � Engenharia de processo 
simples com funções 
de controle (P, PI, PID 
ou PD), relé ou saída 
analógica

 

 Controle de qualidade

 � Cada analisador é tes-
tado em bancada úmida 
e calibrado em fábrica 
antes de sua entrega 

 � Diagnóstico automático 
do instrumento, bem 
como nível dos reagen-
tes e das funções do 
sensor para resultados 
válidos 

 � Controle de fluxo inte-
grado para verificação 
da validade da medição

 

 Serviço e Manutenção

 � Navegação de menu 
uniforme para operação 
e manutenção simples; 
o mesmo tipo de trans-
missor para todos os 
instrumentos 

 � Configuração de instru-
mentos claramente orga-
nizada, com fácil acesso 
a todos os componentes 
para uma manutenção 
eficiente 

 � Procedimentos de manu-
tenção autoexplicativos 
que podem ser facil-
mente executados pelos 
operadores

O AMI LineTOC e o AMI Codes-II O3  são instru-
mentos disponíveis totalmente funcionais e prontos 
para o uso.  Isso garante fácil integração, bem como 
facilidade de operação e manutenção. 

Altos padrões de desenvolvimento e produção, que 
asseguram a qualidade dos instrumentos esperados 
por nossos clientes.
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