
HACH QbD1200 

Máy phân tích Tổng cacbon hữu cơ  

Phép đo quan trọng thực hiện đơn giản 



Đo lường TOC đáng tin cậy 
  

 Không còn ném bỏ mẫu đại diện đầu tiên. 

QbD1200 hầu như loại bỏ việc nhiễm chéo giữa 

các mẫu 

 Không còn kết quả không ổn định, 
QbD1200 có độ lặp lại vượt trội 

 Phát hiện điểm kết thúc động-
Dynamic Endpoint Detection cung 
cấp việc đảm bảo rõ ràng của: 

o  sự oxy hóa hữu cơ hoàn toàn 
o  việc loại trừ hoàn toàn cacbon vô cơ 

 Không cần thêm mô-đun loại bỏ 
cacbon vô cơ! 

 Đầu đọc kĩ thuật số NDIR tự động điều chỉnh 

nền và độ trôi cho sự ổn định thời gian dài 

 Tối ưu đối với nước tinh khiết, nước để tiêm 
và làm sạch với thang đo đến 100ppm 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Đơn giản việc kiểm định và phân tích  
Lấy máy QbD1200 ra khỏi hộp và chạy đo 

mẫu không đến 1 giờ   
Không cần máy tính ngoài, do đó không cần có hệ 

thống máy tính ngoài kiểm định theo 21 CFR 11 

Compliance  
Màn hình màu cảm ứng lớn 10.4 inch và 

giao diện sử dụng thân thiện  
Hiệu chuẩn tự động, Kiểm tra độ ổn định hệ 

thống và tạo bảng báo cáo hiệu chuẩn.  
Giao diện người sử dụng hướng dẫn người vận 

hành từng bước, không cần tham khảo tài liệu 
hướng dẫn sử dụng phức tạp  

Tự động chuyển thang đo/tự động pha loãng có 

nghĩa là không cần biết nồng độ mẫu trước đó   
Chỉ cần một thuốc thử cho tất cả phân tích 



 

Chi phí sở hữu thấp  
Nói tạm biệt với việc bảo dưỡng 

thường xuyên; chỉ cần kiểm tra hằng 

năm so với hằng tháng.   
Chi phí thuốc thử thấp 

 
 
 
 

Hiệu chuẩn nhanh chóng  
Tự động hiệu chuẩn < 90 phút 

 
 
 
 
 
 

Mẫu vượt ngưỡng đo? Không vấn đề gì đối với QbD1200  
 Buồng phản ứng thủy tinh được thổi sạch hiệu quả sau từng lần đo  
 Phục hồi lại sau khi quá tải mẫu (10 X ngưỡng giới hạn trên) cho mỗi phép đo kế tiếp 

 Không cần dịch vụ đặc biệt hoặc làm sạch sau khi đo mẫu vượt ngưỡng 
 
 
 
 
 

 

Chất lượng nhờ thiết kế  
 Tự kiểm tra sau mỗi lần chạy QbD1200 

được bật nguồn và sẵn sàng hoạt động 

theo nhu cầu 
 7 loại cảm biến tại 10 vị trí theo dõi khác 

nhau kiểm tra liên tục áp suất, lưu lượng 

chất lỏng, lưu lượng khí, cường độ đèn 

UV, nhiệt độ và NDIR detector 


 Dễ dàng cung cấp sự tự tin rằng tất cả 

các bộ phận của hệ thống hoạt động 
đúng chức năng để đảm bảo phép đo 

đáng tin cậy 



 
 
 
 
 

Đảm bảo tuân thủ luật định 
với QbD1200  

 Tuân thủ hoàn toàn các yêu 

cầu liên quan đến dược phẩm 

như: USP, JP, EP, IP, KP, ICH 

 Quy trình kiểm định chất lượng đơn 
giản IQ/OQ/PQ tuân thủ theo hướng 
dẫn của ICH  

 Quy trình tự động thuận tiên cho: 
o USP/EP SST Bulk Water 

o USP SST Sterile Water 
o JP SDBS Validation 

o Hiệu chuẩn với JP compliant KHP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dữ liệu an toàn  
Được thiết kế tuân thủ theo 21 CFR part 11  
Tính năng không cần giấy in cho phép xuất 

dữ liệu qua FTP an toàn với ngõ Ethernet  
Gửi dữ liệu và báo cáo tới một vị trí duy 

nhất để tập trung dữ liệu ghi nhận  
Ổ cứng được tích hợp mã hóa tất cả dữ liệu 

và lưu trữ mẫu cho suốt thời gian của các 

phép đo  

Tạo báo cáo chỉ với một nút nhấn 



HACH QbD1200 Laboratory TOC Analyzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông số kĩ thuật  
 Thang đo 0.4 ppb – 100,000 ppb  
 Giới hạn phát hiện 0.4ppb  
 Độ chính xác <2% hay 3ppb (chọn giá trị cao hơn)  
 Độ chuẩn xác ± 2%  
 Thời gian hiệu chuẩn 90 phút  
 Thời gian phân tích ~5 phút  
 Nhiễm từ mẫu qua mẫu (từ 500ppb đến mẫu trắng) < 0.2%  
 Phục hồi quá tải (từ 1,000ppm đến 1ppm) 1 phép đo  
 

Xử lý cacbon vô cơ  

 

Mô đun bổ sung để loại bỏ cacbon vô cơ cần cho mẫu có nồng độ 
cacbon vô cơ cao ? Không  

    

 

Dynamic Endpoint Detection để đảm bảo loại trừ hoàn toàn cacbon 
vô cơ  Có  

 
Thiết bị tự chẩn đoán tín hiệu để đảm bảo dữ liệu toàn vẹn  
Thiết bị sẽ báo cáo giá trị TOC NẾU:  

 Cường độ đèn quá thấp       Không  

 Khí dẫn không đủ / bể chảy ra ngoài 
      
Không  

 Thuốc thử không đủ / chai rỗng 
      
Không  

 Thể tích mẫu không đủ / ống nghiệm bị trống 
      
Không  

 
Thuốc thử  

 Cung cấp thuốc thử Đặt hàng hoặc tự pha chế  
 Tùy chọn thuốc thử tự pha chế Có  
 Tổng số lượng thuốc thử (acid, oxidizer, dilution water) Một (1)  
 

Phương pháp đo và đảm bảo chất lượng  
  Sự oxy hóa  Đèn UV  + persulfate  

 

  Xác nhận đèn UV  Cảm biến diot quang silicate dải rộng  
 

  Detector   Digital NDIR   
 

  Độ ổn định Detector    Xác nhận liên tục với tham chiếu   
 

  Pre-Detector loại trừ độ ẩm   Peltier làm mát với theo dõi dòng liên tục   
 

  Mô đun phân phối   Bôm kim tiêm, chuẩn xác tới +/- 1% thể tích  
 

  Cảm biến lưu lượng  Đầu phát hiện chất lỏng động (đảm bảo chính xác thể tích lấy mẫu và thuốc thử)  
 

  Tùy chọn khí dẫn  CO2 free Air, O2, hoặc N2  
 

  

Xác nhận áp suất khí dẫn 
  

Cảm biến áp suất lỗ kép 
   

      
 

  

Van đóng mở khí dẫn 
  

Khi phép đo hoàn tất, van đóng để tránh lãng phí khí 
   

      
 

  Khả năng tự chọn thang đo  Có  
 

  Chế độ phân tích  NPOC (Non Purgeable Organic Carbon)  
 



Lưu trữ và lấy dữ liệu  
 Luật định 21 CFR, part 11  
  Tất cả phép đo được ghi vào cơ sở dữ liệu được mã hóa  
 Báo cáo không dùng giấy in An toàn FTP qua Ethernet  
 IO 5 USB, 1 Ethernet  
 Định dạng dữ liệu xuất ra PDF, CSV  
    

 
Giao diện sử dụng  

 Màn hình 10.4 inch Hi-Res  
  Màn hình màu cảm ứng  
 PC ngoài Không cần phần cứng bên ngoài / PC  
 Chuột và bàn phím ngoài Tùy chọn, không bắt buộc  
 Sự vận hành dễ dàng Giao diện người dùng trực quan, hướng dẫn người vận hành thông qua  
  thiết lập đo lường  

 
Quy trình đạt chất lượng  

 Hiệu chuẩn Quy trình được tự động: 18 điểm hiệu chuẩn sử dụng KHP (6 nồng độ, 3  
  lần lặp lại)  
 Chất chuẩn hiệu chuẩn 5ppm KHP (một chai 125mL), pha loãng để đạt 1, 2, 3, 4, 5 ppm  
  ; thuốc thử sử dụng như là mẫu trắng  
 Kiểm định/Độ ổn định hệ thống Quy trình tự động:  

  •USP SST Bulk Water  

  (mẫu trắng, 500ppb as C: sucrose, benzoquinone)  
  •USP SST nước vô trùng  

  (mẫu trắng, 8ppm as C: sucrose, benzoquinone)  
  •JP-16 <2.59> Kiểm định  

  (mẫu trắng, 500ppb as Carbon SDBS)  

 
Điều luật tuân thủ  

 USP <643> (including Sterile Water SST), JP-16 <2.59>, EP Có  
 <2.2.44>, IP, CP, KP, US EPA 5310c   
 21 CFR, part 11 Có  
 Hướng dẫn ICH để kiểm định thiết bị bao gồm: Có,bao gồm IQ / OQ  
 Độ chuẩn xác, độ chính xác, LOD, LOQ, độ tuyến tính, thang đo,   

 Phạm vị, độ bền chăc   

 
Bộ lấy mẫu tự động  

 Sức chứa 64 ống mẫu  
  (ống TOC thủy tinh chuẩn 40mL)  
 Dạng XYZ, đâm xuyên vách ngăn  
 Vật liệu khay mẫu Anodized Aluminum  
    

 
Dữ liệu kĩ thuật chung  

  Kích thước máy   W 320 x D 507 x H 410 mm   
 

  Nguồn   100-240 VAC, 47-63 Hz   
 

  

Khối lượng 
  

10 kg (22 lbs) 
   

      
 

  Kích thước bộ lấy mẫu  W 366 x D 537 x H 457 mm  
 

  Nguồn  100-240 VAC, 47-63 Hz  
 

  Khối lượng   21 kg (45 lbs)   
 

  Nhiệt độ hoạt động & độ ẩm   10-35°C;   
 

     Tối đa 90% độ ẩm tương đối, không điểm sương   
 

  Đơn vị báo cáo  μg/L (ppb)  
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