
The Art of Measuring.

MEMO SENS

Protos

alarm

power

meas menu enter

Pharma 
Production

Sensors

Analyzers

Fittings

Management

 Farmacêutica
Soluções para  
a Indústria  
Farmacêutica

Informações da  
indústria



HelpBack

Network diagram

Slope Zero point

Wear Sensocheck

Calibration timer Response time

HelpBack

Network diagram

Slope Zero point

Wear Sensocheck

Calibration timer Response time

pH
<2 2..4 4..8 8..11 >11

>80

<10
°C

Back

Load graph

pH
<2 2..4 4..8 8..11 >11

>80

<10
°C

Back

Load graph

2

Os parâmetros críticos mais comuns dos 

processos farmacêuticos são o pH, o 

oxigênio e a condutividade. Os desvios de 

medição podem ter um grande impacto 

no resultado final da produção.

Por conseguinte, a indústria farmacêutica 

dispõe de ferramentas adaptadas para 

melhorar continuamente a confiabilidade 

da medição, o conhecimento e a aquisi-

ção de dados. Resumido sob o termo  

"Tecnologia analítica de processos (TAP)". 
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Sensores 

No mínimo, os sensores farmacêuticos devem ser 
esterilizáveis (SIP) e limpáveis no local (CIP). Para obter 
informações válidas sobre seu desempenho diário, os 
sensores são idealmente equipados com um chip 
que armazena parâmetros de qualidade relevantes. 
Os sensores Memosens da Knick oferecem essa infor-
mação em um gráfico de radar do sensor (gráfico) de 
leitura fácil.

O gráfico de radar do sensor, disponível em vários 
analisadores Knick, é uma ferramenta ideal para moni-
torar e controlar o desempenho do sensor em tempo 
real. O gráfico de radar ajuda o operador na tomada 
de decisões de manutenção e ajuda a melhorar a vida 
útil do sensor e a reduzir os custos operacionais. Um 
“gráfico de carga” adicional exibe a exposição do sen-
sor em função do pH e da temperatura.

Por último, mas não menos importante, a Knick ofere-
ce certificações farmacêuticas com seus sensores. 
Essas certificações incluem FDA, USP88, ATEX e 
outras.
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Laboratório (CQ/AQ) Planta piloto Processo de produção

Sensores

Gerenciamento

Transmissores

Sondas

SE 102, SE 202, SE 340 SE 555, SE 605, SE 740 SE 555, SE 605, SE 680, SE 740

Portavo / MemoSuite MemoSuite MemoSuite

Portavo MemoRail Protos

Sondas estáticas Sistemas automáticos

Definição de processo típica na indústria farmacêutica para P e D até processo de produção industrial.
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Sensor digital Medição Material Design Certificações

SE 555 pH Vidro CIP, SIP, autoclavável Citotoxicidade, ADI/
TSE, o-ring aprovado 
pela FDA, ATEX

pH/ORP Vidro, pt

SE 565 ORP Vidro, pt CIP, SIP, autoclavável O-ring aprovado pela 
FDA, ATEX

SE 546 pH PEEK, ISFET SIP, autoclavável Citotoxicidade (pen-
dente), o-ring aprova-
do pela FDA,  
ATEX

SE 605H Condutividade Aço inoxidável, 
PEEK, EPDM

CIP, SIP, autoclavável FDA, USP Classe VI,  
Ra < 0,4 µm, ATEX

SE 680 Condutividade  
toroidal

PEEK CIP, SIP FDA, USP<87>Grau 1, 
USP<88>classe VI, 
EHEDG, ATEX

SE 706 

SE 707

Oxigênio 
Oxigênio (vestí-
gios)

Aço inoxidável, 
PTFE

CIP, SIP, autoclavável ADI/TSE, FDA + USP, 
ATEX

SE 740 Oxigênio óptico Aço inoxidável, 
Silicone

CIP, SIP FDA, Ra < 0,4 µm, 
ADI/TSE
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Gerenciamento de sensores 

Um requisito crucial em qualquer ambiente farma-
cêutico é a habilidade de rastrear quaisquer altera-
ções no processo ou medição e assegurar que os 
dados não podem ser manipulados. Para ajudar os 
clientes a conseguir isso, os sensores Memosens 
podem ser facilmente conectados a uma ferramenta 
de gestão de recursos desenvolvida pela Knick:  
MemoSuite Advanced. 

O MemoSuite Advanced oferece a opção para calibrar 
automaticamente até 10 sensores, de acordo com as 
normas BPF. Esta característica permite definir limites 
que devem ser atendidos pelo sensor durante a cali-
bração. O incumprimento desses limites resulta na 
rejeição do sensor. 

Soluções para a Indústria       Farmacêutica
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O MemoSuite Advanced gera relatórios de calibração 
BPF que podem ser transferidos automaticamente 
para qualquer sistema se nível superior.

Ademais, o MemoSuite Advanced contém um banco 
de dados com todos os dados relevantes do sensor. 
Todos os dados relevantes do ciclo de vida do sensor 
podem ser exibidos graficamente. O MemoSuite 
Advanced foi projetado de acordo com a  
FDA 21 CFR Parte 11, que assegura que os dados  
eletrônicos não podem ser manipulados e que as 
assinaturas eletrônicas são seguras.

Soluções para a Indústria       Farmacêutica
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ARI 106 H

ARI 106 H 

para sensores de pH  

com eletrólito  

líquido pressurizável

Função “lock-gate” da SensoGate WA 130 H, 

WA 131 H, WA 131 MH

Sondas estáticas e retráteis

As sondas estáticas e retráteis proporcionam seguran-
ça e conveniência quando a tarefa é medir pH, ORP, 
oxigênio dissolvido e condutividade. Especialmente 
nas aplicações farmacêuticas, a habilidade de limpar e 
esterilizar é da maior importância, assim como a dis-
ponibilidade de uma ampla gama de materiais.

A ARI106 H é a escolha ótima para operação na 
indústria farmacêutica sem o requisito de automação, 
uma sonda em linha de baixo custo e robusta para 
sensores de 12 mm.

Para segurança extra e uma operação automática  
ótima, a Knick recomenda as sondas retráteis 
 SensoGate H. Elas são esterilizáveis a vapor, validadas 
para todas as partes úmidas, incluindo a câmara de 
lavagem/calibração.

So
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Muitas das sondas “higiênicas” disponíveis no merca-
do não possuem função “lock-gate” com somente 
uma vedação para o processo. Isto significa que, 
quando o tubo de imersão é movido (independente-
mente da direção), a câmara de lavagem inferior e a 
“entrada” e “saída” são inundadas com fluido de pro-
cesso até ao próximo desligamento. O usuário é for-
çado a usar as válvulas e a aplicar ciclos de lavagem e 
de esterilização a vapor elaborados para reestabelecer 
as condições de esterilidade. A SensoGate proporcio-
na um sistema patenteado de 2 câmaras que isola o 
processo em segurança da “entrada” e “saída”. O clien-
te somente precisa de conexões para o vapor e agen-
tes de lavagem. A gaxeta verde isola a câmara em 
segurança quando a sonda é movida em ambas as 
direções. Posteriormente, o fluido de processo é 
removido em segurança da câmara de lavagem usan-
do líquido de lavagem e vapor. Isto é suportado pelo 
corpo de fluxo patenteado que aumenta a velocidade 
dos agentes de lavagem nas superfícies internas.
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SensoGate WA 130 H SensoGate WA 131 H SensoGate WA 131 MH

Sonda Tipo Materiais úmidas Design Tipo de sensor Certificações

ARI 106 H Em linha PEEK /1.4404  
1.4435 / 1.4404  
PVDF / 1.4404  
PVDF / PVDF  
1.4539 / 1.4404

CIP, SIP,  
Autoclavável

12 mm com  
PG 13.5 ou  
12 mm  
pressurizável, 
comprimento: 
120 ... 250 mm

Rastreabilidade 
do material 3.1, 
aspereza superfi-
cial < 0,8/0,4 µm, 
FDA, USP<88> 
classe VI

SensoGate WA130 H 
SensoGate WA131 H 
SensoGate WA131 MH

Sonda retrátil 
em linha 
(automática 
ou manual)

1.4404 / 1.4435 CIP, SIP,  
tubo para laticínio  
DN 50 ... 100, 
soquete Ingold 
25 mm, 
grampo 1,5 ... 3,5, 
Varivent  
DN 50 ... 80,  
BioControl  
DN 50, DN 65

12 mm com  
PG 13.5 ou  
12 mm  
pressurizável, 
comprimento: 
250 mm

ATEX, 
rastreabilidade 
do material 3.1, 
aspereza superfi-
cial < 0,8/0,4 µm, 
esterilibilidade a 
vapor em linha, 
FDA, USP<88> 
classe VI

Sondas estáticas e retráteis recomendadas
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Analisadores de Processo

Uma ampla gama de analisadores assegura a cober-
tura de todas as aplicações no processo farmacêutico: 
Começando no pequeno e fácil de instalar MemoRail 
para fermentadores e máquinas de limpeza até ao 
robusto e modular Protos com todas as funcionalida-
des para aplicações de controle de lotes. Além disso, 
a Knick oferece a linha Portavo, os únicos analisadores 
portáteis com tecnologia Memosens.

De novo, a integridade dos dados é um elemento crí-
tico fundamental em qualquer ambiente farmacêuti-
co. É por esse motivo que a Knick implementou a 
função de Trilha de auditoria em muitos de seus ana-
lisadores. A Trilha de auditoria foi projetada de acordo 
com a FDA 21 CFR Parte 11 e garante que qualquer 
alteração efetuada no analisador é monitorada, regis-
trada e rastreável.

Os analisadores, como o Protos, dispõem de backups 
confiáveis e registro completo de dados de acordo 
com o regulamento 21 CFR Parte 11 da FDA. 

Este regulamento é basicamente composto de “Regis-
tros eletrônicos” e “Assinatura eletrônica”; ambas par-
tes entrelaçam diretamente.

Para cada mudança no menu do analisador, existe um 
registro exato do que foi modificado e de quem exe-
cutou essa modificação. Por motivos de segurança, a 
Trilha de auditoria é registrada exclusivamente em 
uma memória de dados especialmente codificada da 
Knick. A legibilidade a partir de PC não é afetada. Esta 
memória da Trilha de auditoria está prontamente 
equipada com um programa de PC que torna legíveis 
os dados registrados da Trilha de auditoria e também 
pode descodificá-los de novo no modo “codificação 
de registro”. Os dados podem ser facilmente exporta-
dos para outros programas como, por ex., Microsoft 
Excel.

Como função especial, os analisadores da Knick ofere-
cem um gráfico de radar do sensor para medição de 
pH.

MemoRail Stratos Protos Portavo
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Dispositivo Tamanho Saída Montagem Memosens Certificações Trilha de 
auditoria

MemoRail 12,5 mm 4 ... 20 mA Gabinete  
(trilho DIN)

Sim ATEX (2), UL Não

MemoRail  
Modbus

17,5 mm Modbus RTU Gabinete  
(trilho DIN)

Sim Não

Stratos  
(várias versões)

148x148x117 mm 4 ... 20 mA, HART, 
FF, DP, PA

Parede, tubo Sim ATEX (1), FM, 
CSA, NEPSI

Sim

Protos 213x163x160 mm 4 ... 20 mA,  
FF, PA

Parede, tubo Sim ATEX (1), FM, 
CSA, NEPSI

Sim

Analisadores recomendados para aplicações farmacêuticas:
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BPF pH

Limite de ajuste:

Tolerância de rampa:

Tolerância de zero (vidro):

Tolerância de zero (ISFET):

BPF oxigênio

Limite de ajuste:

Tolerância de rampa:

pH

mV/pH

pH

mV

%Ar

nA

0,1

2

0,2

10
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Calibração BPF

A fabricação de produtos farmacêuticos exige a  
máxima precisão na aquisição de valores medidos.  
Os efeitos de falhas precisam ser eliminados o máxi-
mo possível com calibrações/ajustes.

Os limites (tolerâncias) precisam ser especificados 
para os parâmetros determinados durante a calibra-
ção. Se, após várias calibrações, os valores de zero ou 
rampa saírem das tolerâncias especificadas, isso indi-
ca que o desvio do sensor está inadmissivelmente 
alto. Uma mensagem é gerada e o sensor deve ser 
substituído. Se os parâmetros permanecerem dentro 
das tolerâncias especificadas, nenhum ajuste será fei-
to. Isso permite rastrear os parâmetros do sensor 
antes e após um lote e, deste modo, assegurar uma 
documentação de Gestão da Qualidade consistente 
do processo de produção.

Os analisadores da Knick oferecem um gráfico de radar 
do sensor para medição de pH na forma de represen-
tação gráfica dos parâmetros atuais do sensor, com

 

rampa, ponto zero, impedância da referência, impe-
dância do vidro, tempo de resposta, timer de calibra-
ção e desgaste do sensor.

Procedimento de calibração Cal SOP com  
Portavo

O procedimento de calibração Cal SOP estabelece 
novos padrões para o uso no setor farmacêutico. Os 
tampões de pH podem ser selecionados individual-
mente para até 3 pontos de calibração. O terceiro 
tampão funciona como um tampão de verificação e 
permite aos usuários definir o máximo desvio permiti-
do (delta pH). O sistema indica desvios a partir da 
tolerância SOP e sugere automaticamente um "ajus-
te". Isto aumenta a segurança do processo SOP. Como 
novidade existe um gerenciamento de usuários de 
vários níveis com quatro perfis de usuário e diferentes 
direitos de acesso, assim como uma característica de 
verificação do sensor, permitindo a associação direta 
de sensores e dispositivos. Isto proporciona proteção 
contra equívocos ao operar o analisador.
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Resumo esquemático de um processo de produ-

ção típico na indústria farmacêutica

Procedimento de calibração Cal SOP com Portavo

14.09.2015 13:29

pH 0.00 7.00 14.00

Discard

Cal data record

Apply

Zero point pH 6.915 +5.1 mV
Slope 58.6 mV 99.0 %
Response time 11 s
Delta pH pH 0.008

Back

Configuration

– Sensor verification
 └Check model Info
 └Sensor type
 └Check TAG Info
 └TAG
 └Check group Off

Back

PIN-Code

Enter your log-in data.

User ADMIN
Pin code ****

Continue
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A Knick tem figurado entre os principais fabricantes de 

dispositivos de medição eletrônicos para análise de pro-

cesso por mais de 70 anos. Atualmente, o alinhamento 

da empresa continua centrado em um elevado nível téc-

nico e em uma orientação intensamente inovadora. 

A atual linha de produtos da Knick inclui séries exclusivas 

de dispositivos também para aplicações extremamente 

difíceis. 

Enquanto fornecedor de sistemas, a Knick assegura uma 

análise especializada de seus requisitos de medição e for-

nece aconselhamento qualificado para loops de medição 

completos.

Knick 
The Art of Measuring

Analítica de Processo

–  Transmissores industriais

–  Sondas 

–  Sistemas automáticos de  
limpeza e calibração

–  Sensores

–  Portáteis

–  Analisadores para Laboratório


