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Mi szeretnénk ebben segíteni azzal, hogy azonnali használatra kész megoldást nyújtunk 

Önöknek, egy speciálisan gyógyszerkönyvi minõségû vizet elõállító berendezés családdal, a 

hozzá tartozó dokumentációs rendszerrel és olyan szolgáltatásokkal, melyek a hosszú távú 

üzemeltetéshez elengedhetetlenek.

Önök a gyógyszeriparban mint mérnökök, fejlesztõk, minõségbiztosítók, nap mint nap találkoznak 

a fenti fogalmakkal. 

Egy technológiai folyamat tervezése folyamán már ennek megfelelõen messze elõre kell gondolkodniuk, 

hogy egy minõségileg szabályozott laboratóriumi, gyártási környezetben, eszközök, berendezések hogyan 

illeszthetõk be és képesek-e megfelelni az elvárásoknak.

Például egy olyan tisztavíz elõállító rendszernél, amelynek gyógyszerkönyvi tisztaságú vizet kell elõállítania:

 

- Vajon a minõségi értékei és mûszaki adottságai megfelelõek-e? 

- Képes-e a berendezés hosszú távon stabil minõséget adni  

- Hogyan alakulnak a legkritikusabb biológiai paraméterek  

- Integrálható-e a berendezés egy tágabb technológiai környezetbe

- Mit képes a berendezés mérni? Tárolja-e az adatokat és beköthetõ-e felügyeleti rendszerbe

- Milyen dokumentációkat és szolgáltatásokat biztosít a gyártó

Az Önök napi munkájának jelentõs részét adja, hogy az adott minõségbiztosítási környezetben, a 

sztenderdek, követelmények és elvárásoknak mindenben megfelelõ megoldásokat tervezzenek, illetve 

üzemeltessenek.
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jegyében
HATTYÚ

GYÓGYSZERKÖNYVI
TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS

 SYNETIC CYGNUSA

kompakt víztisztító rendszer család 30, 60, 120, 220 liter/óra kapacitással kétféle kompakt 

kivitelben képes minõsített tisztított vizet elõállítani, laboratóriumi, ipari-termelési, kisérleti üzemi 

felhasználók részére, technológiai célokra.



A SYNETIC CYGNUS tisztított víz elõállító rendszer technológiailag öt részbõl épül fel:

Elõkezelés, fordított ozmózis, gáztalanítás, EDI (Electro-De-Ionization) elektrolízis alapú ioncserélõ technológia, UV 

lámpa. A háromfokozatú elõkezelés szerepe a tápíz elõtisztítása és a fordított ozmózis membrán védelme. A fordított 

ozmózis membrán ezt követõen az oldott ásványi sók, szerves szennyezõk, kolloidok, mikroorganizmusok túlnyomó 

részét eltávolítja. 
A gáztalanító membrán az oldott CO2 eltávolításával rendkivûl hatékonyan védi az érzékeny elektrolízis alapú EDI 
technológiát és annak élettartamát szignifikánsan megnöveli. 
Az EDI technológia szerepe hogy a maradék szennyezõk mennyiségét minimálisra csökkentse. Az elektrolízis alapú 
ioncsere folyamat további elõnye, hogy a mikroorganizmusok, endotoxinok-pirogének, TOC mennyisége a 
technológia adottságaiból következõen olyan szintre csökken, amely minden további tisztítási folyamat beiktatása 
nélkül is alkalmassá teszi a berendezést gyógyszerkönyvi minõségû technológiai vizek elõállítására. Az EDI modulban 
mûködés közben már ionszegény környezet van és mivel az egység elektromos áram alatt mûködik, ez a két tényezõ 
együtt drasztikusan csökkenti a mikroorganizmusok mennyiségét.
A TOC (Total Organic Carbon) értéket meghatározó szerves szennyezõk és endotoxinok-pirogének (lipo-
poliszacharidok) túlnyomó részben eltávolíthatóak az EDI technológia által. Az EDI technológia rendkivûl gazdaságos 
és környeztbarát.
A kimeneti pont elõtt elhelyezett germicid UV lámpa szerepe, hogy stabilizálja a biológiai minõséget a berendezés 
elindítását követõ percekben is.

TECHNOLÓGIA

Az alábbi táblázat összefoglalva bemutatja hogy a SYNETIC CYGNUS készülékcsalád által elõállított víz milyen 

általánosan elfogadott nemzetközi elõírásoknak és sztenderdeknek felel meg: 

MINÕSÉG

Vezetõképesség:

pH:

TOC:

0.06-1 µS/cm (@25°C)

6-7

< 200 ppb (átlagosan 

TERMELT VÍZ MINÕSÉGE

Mikroorganizmusok:

Endotoxinok:

<100 c.f.u./mL (átlagosan 20 c.f.u./mL)*

0,25 Eu/mL*

  *- A berendezés kezelési utasításában leírtak betartása mellett
**- Végszûrõ alkalmazásával

- -

Paraméterek

Konduktivitás µS/c  @25°C, max

TOC µg/L, (ppb) max

Abszorbancia 254 nm-nél, és 1cm optikai
úthossznál, abszorbancia egységben, max

Silica (SiO2) tartalom mg/L, max

Nátrium µg/L, max

Heterotróf baktériumok cfu/mL, max

Alumínium ppb, max

Lebegõ részecskék és kolloidok

Hõmérséklet kompenzáció

Oxidálható Oxigén tartalom mg/L, max

Bepárlás utáni maradék (110°C) mg/kg, max

Összes Silica µg/L, max

Klorid µg/L, max

Nitrátok ppm, max

Nehézfémek ppm, max

Endotoxinok EU/ml, max

ISO

3696 (95) Type II

BS

3978  Type II

ASTM

D1193-06  Type II

European
Pharmacopeia

Aqua Purificata és
Aqua Velde Purificata

US Pharmacopeia
Purified Water és
(Highly Purified

Water)

1 1,311 1,3

Igen Igen Igen Igen Igen

- - 50 500 Szukróz oldat (500)

0,01 0,01 -

1 1

0,02 0,02 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3

5

5

A,B,C típusok

A,B,C típusok

-

-

-

-

100

0,2

10 (dialízis oldatok)

0,1

-

0,25 ( )dialízis oldatok

100 (0,1**)

-

CLSI CLRW

Klinikai
sztenderdek

0,1

Igen

500

10

Részecske visszatartás
≤0.22 m (végponton) µ

0,08 0,08 -

- -

- -

- -

- -

- -

-

- --

- - -

- --

- --

- - -

- - -



ELEGÁNS MÛSZAKI MEGVALÓSÍTÁS

Újszerû megközelítések, fontos részletek

MEGJELENÉS - MEGJELENÍTÉS

A berendezés célorientáltan egyszerûsített. A készülék oldalán 
található minden szükséges elektromos és folyadék 
csatlakozási pont.

A berendezés frontján található a színes folyadékkristályos 
kijelzõ. Az érintõképernyõnek köszönhetõen a berendezésen 
nem található más  nyomógomb külön.

Az érintõképernyõn keresztül a teljes berendezés 
üzemeltetése megvalósítható.

Az érintõképernyõs kialakítás és az ehhez fejlesztett szoftver miatt a rendszer kezelése nagymértékben leegyszerûsödik.

MÉRÉS ÉS ADATKEZELÉS

A kijelzõn megjeleníthetõ technológiai folyamatábra megfelelõ pontját megérintve a rendszer egyes részeit is tudjuk 
kezelni, illetve további adatokat nyerni és további képernyõkre lépni.

A berendezésben minden mérõkör digitális távadóval mûködik. Nyomásmérõk, áramlásmérõk, vezetõképesség és 
hõmérsékletmérõk jelét a berendezés tárolja, és továbbítani is képes számítógépre.

A berendezés mérõköreinek kalibrációs faktorai a jelszóval védett szervízmenüben találhatóak. A beállítást igénylõ 
különbözõ szelepek vezérlése is digitálisan történik és szintén a szervízmenüben állíthatóak.

A szervízmenühöz csak szakember, vagy felelõs kezelõ férhet hozzá.

RENDSZERINTEGRÁCIÓ

A rendszer képes egy tároló és elosztó rendszerben található további mûszerek és mérõkörök jelét fogadni, 
kijelezni, tárolni.

Így a kijelzõn láthatóak lehetnek a külsõ vezetõképességmérõk adatai, a körvezeték nyomás és hõmérséklet 
értékei, in-line TOC adatok, esetleg pH mérõ adatai, vagy áramlási adatok.



A kompakt berendezés pontos mûszaki és minõségi paramétereinek rendszerbe foglalását és vezérlésének 
végleges kialakítását, minden esetben a felhasználóval közösen végezzük el, ezáltal hatékony támogatást 
nyújtva a DESIGN QUALIFICATION folyamatában.

A berendezés családhoz INSTALLATION QUALIFICATION és OPERATIONAL QUALIFICATION dokumentációs 
rendszer tartozik.

 A dokumentációs rendszert a felhasználó PROTOKOLL / JELENTÉS struktúrájához alakítjuk.

A berendezésekhez PERFORMANCE QUALIFICATION támogatást adunk.

A már üzembehelyezett rendszerre olyan rugalmas karbantartási tervet nyújtunk, melynek igény szerint része egy 
MAINTENANCE QUALIFICATION, benne minden szükséges SOP, amely az üzemeltetés során felmerülhet a 
felhasználó részérõl.

A SYNETIC CYGNUS készülékcsalád által elõállított, minõsített technológiai víz, a gyógyszerkönyvekben 
meghatározottan, illetve a felhasználó termelési – minõségbiztosítási rendszere szerint termelési célra 
felhasználható.

A rendszerek a teljes gyártási technológiához kialakított tároló és elosztó rendszerre köthetõk.

Emellett a CYGNUS berendezések természetesen megfelelõ minõségû vizet állítanak elõ épületi tisztavíz 
rendszerekhez, klinikai laboratóriumi alkalmazásokhoz (kémiai automaták), vagy megfelelõ kivitelben 
laboratóriumok részére, mosogatáshoz, táptalajkészítéshez, pufferoldatokhoz, más analitikai alkalmazásokhoz, 
kivéve a ppt és ppq mérési tartományú nagymûszeres analíziseket.

VALIDÁCIÓS TÁMOGATÁS

TERVEZÉS - KIVITELEZÉS

ALKALMAZÁS

ÜZEMELTETÉS



Minõség:

Vezetõképesség:

pH:

Szabad klór:

Szabad CO2:

Keménység:

Nyomás:

normál hálózati víz

< 1000 µS/cm (@25°C)

5-8

< 3 ppm

< 20 ppm

20 nk°

min. 1.8 bar

TÁPVÍZ KÖVETELMÉNYEK

Méretek:

Elektromos csatl.:

Tömeg:

620× 780× 460 mm (sz×m×mé.)

230V / 50Hz

55 kg

TERMELT VÍZ MINÕSÉGE

*- A berendezés kezelési utasításában leírtak betartása mellett.

Vezetõképesség:

pH:

TOC:

Mikroorganizmusok:

Endotoxinok:

0.2-1 µS/cm (@25°C)

5-7

< 0.2 ppm

< 100 c.f.u./mL (átlagosan 20 c.f.u./mL)*

0,25 Eu/mL*

Méretek:

Elektromos csatl.:

Tömeg:

620× 780× 460 mm (sz×m×mé.)

230V / 50Hz

60 kg

CYGNUS 30

BERENDEZÉS PARAMÉTEREI

CYGNUS 60

Méretek:

Elektromos csatl.:

Tömeg:

620× 980× 540 mm (sz×m×mé.)

230V / 50Hz

65 kg

Méretek:

Elektromos csatl.:

Tömeg:

620× 980× 540 mm (sz×m×mé.)

230V / 50Hz

70 kg

CYGNUS 120

CYGNUS 220

Synetic Cygnus 30
Synetic Cygnus 60
Synetic Cygnus 120
Synetic Cygnus 220

30 l/h
60 l/h

120 l/h
220 l/h

Típus Térfogatáram

Katalógus # Megnevezés

CGNS03000 Synetic Cygnus 30

CGNS06000 Synetic Cygnus 60

CGNS12000 Synetic Cygnus 120

CGNS22000 Synetic Cygnus 220

SPECIFIKÁCIÓ

SPECIFIKÁCIÓ

TÍPUSOK

MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK



GYÁRTÓ:
SYNETIC Kft.

8800 Nagykanizsa, Ûrhajós u. 1.

FORGALMAZÓ:
SYNETIC Pharma Kft. 2040 Budaörs, Otthon u. 7.
Tel.: 30-616-7000, 23-789-523  Fax: 23-788-827 
Mail: info@synetic.hu  Web: www.synetic.hu

További kérdéseivel keressen minket vagy disztributorainkat!
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