Ultra Purificador de água Master System

MS3000
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2.

Introdução

Sistema de ultra purificação para obtenção de Água ULTRAPURA, Master System MS2000,
Marca GEHAKA.
Projetado para a obtenção de Água ULTRAPURA a partir de água potável ou com padrão de
pureza equivalente às redes públicas de distribuição, o MS-2000 atende a padrões exigentes
e compêndios oficiais tais como:
• ASTM – TIPO I;
• NCCLS – TIPO I;
• USP - PW e WFI;
• ISO 3696 – TIPO I;
• CTLE-04 INMETRO;
• ANVISA / FDA.
Garantidos por um processo digital de monitoramento contínuo do sistema por meio de
um software completo e de simples operação, que informa em tempo real a condutividade,
resistividade, TOC e a temperatura da água servida, bem como a validade de cada elemento
filtrante utilizado.
Permite selecionar a máxima condutividade desejada - a partir dela o sistema serve
água indicando condição de erro no display através função ‘ajustar set point’.
Especialmente projetado para facilitar o dia-a-dia no Laboratório, otimizando as
aplicações e processos mais críticos como:
• Cromatografia Líquida HPLC;
• Espectrometria de Absorção Atômica;
• Espectrometria de Emissão de Chama;
• Analisadores Químicos;
• Analisadores Clínicos;
• Analisadores de TOC;
• Biotecnologia - Eletroforese;
• Produção de Medicamentos de Uso Interno e Externo;
• Produção de Medicamentos Estéreis de Uso Externo;
• Cultivo Celular;
• Biologia Celular e Molecular;
• Produção de Soluções Padrão;
• Lavagem de ampolas, frascos estéreis e vidrarias críticas.
Dotado de um sistema de Purificação de Água por Osmose Reversa, com recirculação
constante e polimento final, possui as etapas conforme ordem descrita abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.

Filtro de partículas;
Filtro de carvão ativado;
Osmose Reversa;
Ponto de serviço de água Tipo III;
Reservatório interno de 12 litros;
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6.
7.
8.
9.

Luz Ultravioleta com radiação 185nm e 254nm de dupla ação: germicida e
oxidação do carbono orgânico;
Deionizadores;
Medida de TOC;
Filtro Microbiológico com membrana de fibra oca com corte molecular de 50.000
Daltons, equivalente à 0,01 mícron, em cápsula de saída;

Outro conceito importante encontrado no MS2000 é o da RECIRCULAÇÃO PERMANENTE
(loop): a água permeada pela membrana de Osmose Reversa é conduzida ao reservatório,
em seu interior é dirigida por um tubo que mantém o fluxo próximo à lâmpada ultravioleta de
dupla radiação, 185nm e 254nm, provocando a oxidação dos compostos orgânicos (TOC) e
evitando o surgimento de alguma contaminação microbiológica.
Automaticamente bombeada através dos Deionizadores, e do filtro microbiológico e caso não
seja servida, retorna para o reservatório voltando à exposição da radiação UV, evitando a
contaminação microbiológica e a formação de biofilmes e mantendo a água em constante
tratamento.
As sucessivas passagens pela luz UV e Deionizador garantem um TOC menor que 5ppb, pois
o carbono é oxidado pela UV e seus produtos (carbonato e bicarbonato) são retidos na resina
de troca iônica.
Conexões hidráulicas do tipo ‘Easy Fit’ facilitam a instalação e a manutenção. Os tubos
flexíveis são cortados nas medidas convenientes e são ligados pela simples introdução nos
conectores e para desconectar basta apertar o anel do conector e retirar o tubo.
Atende as determinações das normas GLP, Boas Práticas de Laboratório, através da inclusão
de uma impressora que registra a rastreabilidade dos dados: resistividade, condutividade,
temperatura, validade de cada um dos filtros e número de série do aparelho.
Funções disponíveis no MS3000:
• Programar volume de água servida;
• Set Point – é a máxima condutividade da água servida que a partir dele passaremos a
ter uma indicação de erro no display, porem o serviço de água continua;
• Ajuste do Coeficiente de Temperatura - Programa o valor da correção da medida de
condutividade em função da temperatura se o usuário desejar.
• Ajuste do Relógio - Acerta a data e hora do MS3000;
• Registra cheque do filtro - Armazena a data da troca de um elemento filtrante;
• Imprime Relatório - Comanda a impressão de um relatório com os dados do
equipamento com a data e hora bem como a qualidade da água servida e a validade
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dos consumíveis. Este procedimento atende os conceitos de GLP (Boas Práticas
Laboratoriais).
• Sanitização - Ciclo de desinfecção automático.
NOTA IMPORTANTE:
A água ultrapura deve ser produzida no momento do uso devido à rápida contaminação por
agentes externos, principalmente por gases atmosféricos que se dissolvem na água,
alterando assim, a qualidade físico-química da água, mais especificamente a condutividade
ou resistividade da mesma. Portanto, além de não ser aconselhável a armazenagem de água
ultrapura, faz-se obrigatório a medição da condutividade ou resistividade em linha, ou seja,
em fluxo contínuo.
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3.

Descrição

1. DISPLAY GRÁFICO COLORIDO TOUCH
Mostra resultados e ajustes com caracteres
alfanuméricos. Atenção nunca utilize objetos
pontiagudos para acionar o Display, estes poderão
causar danos irreversíveis no Display;
2. IMPRESSORA TÉRMICA
Dispositivo que irá imprimir os resultados das medidas.
Impressora térmica, silenciosa de baixo consumo;
3. TAMPA SUPERIOR
Tampa que cobre a parte superior do MS3000, onde se
encontra parte da eletrônica que controla seu
funcionamento;
4. TAMPA LATERAL ESQUERDA
Responsável pelo fechamento do lado de entrada de água, onde se encontra a Osmose
Reversa;
5. TAMPA LATERAL DIREITA
Fechamento do lado onde se encontra o cartucho de
Resina;
6. PONTO DE SERVIÇO
Ponto de serviço diretamente na saída do filtro
microbiológico;
7. FILTRO PARTICULAS EASYFIT
Elimina eventuais resíduos provenientes da água de
entrada, prevenindo o dano da bomba;
8. FILTRO CARBON BLOCK
Responsável ela remoção do cloro da água de entrada. O cloro é extremamente danoso à
Osmose Reversa;
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9. BOMBA DA OSMOSE
Observando pela lateral esquerda temos a bomba da
osmose responsável por aumentar a pressão da água
para permear pela OR;
10. OSMOSE REVERSA
Elemento filtrante que efetua a primeira etapa da
purificação da água;
11. BOMBA DE RECIRCULAÇÃO
Mantem a água tratada em constante movimento,
purificando a cada ciclo;
12. FILTROS DE RESINA
Responsáveis pela retirada dos íons contidos na água. São duas cápsulas;
13. ENTRADA DE ÁGUA
Ponto de entrada da água bruta, a ser purificada. O
conector utilizado é do tipo Easy Fit que facilita a
instalação;
14. SAÍDA ÁGUA TIPO III
Através do registro temos um serviço de água tipo III
desde que o MS3000 não esteja utilizando;
15. DESCARTE
Saída da água descartada pela Osmose Reversa;
16. LOOP DE RECIRCULAÇÃO EXTERNA
Quando houver um sistema de distribuição de água será
efetuado por esta saída/retorno;
17. CHAVE LIGA/DESLIGA
Liga desliga o MS3000, a rede a ser utilizada pode ser 110VAC ou 220VAC;
18. CONECTOR AC
Local onde será conectado o cabo da fonte de alimentação.
19. CABO AC
Cabo para levar energia ao MS3000.
20. PORTA RS232C
Porta RS232C padrão que, sem o uso de drives, efetua a conexão entre o MS3000 e um
sistema Informatizado. O cabo acompanha o instrumento e é do tipo DB9.
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4.

Instalação do MS3000
1. Verifique a embalagem com atenção, se houverem
marcas e avarias na caixa de papelão indica que
houve problemas durante o transporte. Caso encontre
alguma anomalia entre em contato com a Gehaka
imediatamente;
2. Coloque o MS3000 sobre uma mesa firme, para
garantir que esta não se mexa durante a operação. A
bancada deverá suportar ao menos 40 Kg;
3. Efetue a instalação da Bobina de Papel conforme
indicado no procedimento “8. Impressora Térmica”;
4. O MS3000 deve ser posicionado próximo a um ponto
de água com qualidade potável, a uma tomada
elétrica com tensão de acordo com o consumo do equipamento e a um ralo ou pia para
descarte;
5. Cortar o tubo flexível no comprimento conveniente para conduzir o fluxo do ponto de
água potável à ENTRADA do ‘Master System’;
6. Observação: O registro de entrada deverá permanecer sempre aberto;
7. Cortar o tubo flexível no comprimento conveniente para conduzir o fluxo do DESCARTE
DA SANITIZAÇÃO e do DRENO ao ralo ou pia;
8. Conecte o cabo AC no conector no painel traseiro e encaixe firmemente, tendo o
cuidado para que o plugue seja totalmente inserido no conector;
9. Conectar o cabo elétrico da tomada à entrada de força. Certifique-se que a tensão de
alimentação fornecida pela rede elétrica local está de acordo com a selecionada nas
chaves seletoras de tensão. O equipamento sai de fábrica selecionado em 220V;
10. Acionar a chave Liga/Desliga do MS3000;
11. O MS3000 deverá permanecer sempre ligado para que possa, estar em condições
microbiológicas controladas, devido à recirculação permanente. Em até
aproximadamente 1 hora, o reservatório do MS3000 estará completo;
12. O equipamento está pronto para o uso.
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5.

Descrição das Funções

A seguir temos um diagrama que indica todas as funções do MS3000 e irá auxiliar no
entendimento da operação do MS3000.
Toda preparação para operação do MS3000 é realizada
durante a instalação.
Observe se a não existe nenhuma mensagem de erro e
inicie o uso!

0,05

µS/cm

28,4 °C
0,4 ppb
300 mL

0,05

µS/cm

O MS3000 é operado através de um display gráfico e
touch.
Cada área do display executa uma determinada função.
A seguir descreveremos cada uma delas destacando em
amarelo.

Tocando neste ícone acessamos a Configuração do
MS3000.
Será solicitada uma senha, o padrão de fábrica é 12345 e
poderá ser alterada pelo usuário.

28,4 °C
0,4 ppb
300 mL

0,05

Este ícone dá acesso à ajuda.
Aqui temos um resumo do Manual de operação.
Não há necessidade de senha para acesso à esta ajuda.
µS/cm

28,4 °C
0,4 ppb
300 mL
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0,05

µS/cm

28,4 °C
0,4 ppb
300 mL

0,05

µS/cm

28,4 °C
0,4 ppb
300 mL

0,05

µS/cm

28,4 °C
0,4 ppb
300 mL

Este ícone efetua o serviço de água.
O MS3000 irá servir a quantidade de água definida na
função «Ajusta Volume Dispensado»
A cada toque neste ícone iniciamos e terminados o
serviço de água.

Se tocar nesta área será gerado um relatório de medida
com os dados do instrumento no momento que foi
servida a água.
Mais adiante neste manual teremos um exemplo desse
relatório.

Esta área é utilizada para indicar alguma falha no
MS3000.
São mostrados ícones que representam as falhas mais
prováveis.
Se não houver erros não teremos nenhum ícone.
No caso de alguma falha surgirá o respectivo ícone e se
for tocado será mostrado todos os possíveis erros e qual
a solução para corrigir.
Neste exemplo é indicado que não existe água na
entrada.
Esta área troca a indicação da qualidade da água entre:

0,05

µS/cm

Condutividade em (uS/cm) e
Resistividade em (Mohm*cm).

28,4 °C
0,4 ppb
300 mL

0,05

µS/cm

28,4 °C
0,4 ppb
300 mL

Esta última área é um atalho para o «Ajuste do Volume
Dispensado» facilitando o ajuste.
Será exibido um teclado para digitar o novo valor.
Digite o volume desejado em mililitros e confirme.
Esse valor fica armazenado na memória do MS3000.
Quando tocar no ícone serviço será dispensado esse
volume.
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A seguir descreveremos cada uma das funções dentro do menu Configurar.

0,05

µS/cm

Tocando neste ícone acessamos a Configuração do
MS3000.
Será solicitada uma senha, o padrão de fábrica é 12345 e
poderá ser alterada pelo usuário.

28,4 °C
0,4 ppb
300 mL

Configuração
Set Point Condut.

Imprime Relatório

Ajusta Volume Disp.

Sanitiza Sistema

Ajusta Coef. Temp.

Esvazia Tanque

Ajusta Relógio

Altera Senha

Registra Novo Filtro

Configuração
Set Point Condut.

Imprime Relatório

Ajusta Volume Disp.

Sanitiza Sistema

Ajusta Coef. Temp.

Esvazia Tanque

Ajusta Relógio

Altera Senha

Nesta função será informado ao MS3000 o valor do set
point de condutividade.
Este valor deve ser digitado com até duas casas decimais e
será armazenado na memória.
Importante: O MS3000 continua servindo água mesmo que
seja ultrapassado o set-point, porém irá surgir no display o
ícone indicando condutividade acima do set-point.
Ajuste de Volume Dispensado, permite o ajuste do volume
de água que será servido.
Deverá ser digitado o valor em mililitros, sem casas
decimais, o valor máximo é de 20 litros.
Também será armazenado na memória.
Importante: Não esqueça que existe um atalho na tela
principal que permite o acesso a essa função.

Registra Novo Filtro

Configuração
Set Point Condut.

Imprime Relatório

Ajusta Volume Disp.

Sanitiza Sistema

Ajusta Coef. Temp.

Esvazia Tanque

Ajusta Relógio

Altera Senha

Registra Novo Filtro

Configuração
Set Point Condut.

Imprime Relatório

Ajusta Volume Disp.

Sanitiza Sistema

Ajusta Coef. Temp.

Esvazia Tanque

Ajusta Relógio

Altera Senha

Dependendo do regulamento adotado devemos usar ou
não a correção de temperatura da leitura de
condutividade.
Com isso fica a cargo do usuário informar esse valor.
O padrão de fábrica é de 4%.
Deverá ser digitado com até duas casas e também é
armazenado na memória.
Nesta função ajustamos a data e hora do MS3000.
Será exibido o teclado e deverá ser digitados todos os
campos, iniciando com a data e terminando com a hora,
caso contrário, o novo valor não será registrado.

Registra Novo Filtro
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Configuração
Set Point Condut.

Imprime Relatório

Ajusta Volume Disp.

Sanitiza Sistema

Ajusta Coef. Temp.

Esvazia Tanque

Ajusta Relógio

Altera Senha

Esta função é utilizada para efetuar o registro de um
elemento filtrante quando for efetuada a substituição e
com isso desativar o alarme de elemento filtrante vencido.
Utilize a função “Imprime Relatório” para saber o estado
dos elementos filtrantes.

Registra Novo Filtro

Configuração
Set Point Condut.

Imprime Relatório

Ajusta Volume Disp.

Sanitiza Sistema

Ajusta Coef. Temp.

Esvazia Tanque

Ajusta Relógio

Altera Senha

Registra Novo Filtro

Configuração
Set Point Condut.

Imprime Relatório

Ajusta Volume Disp.

Sanitiza Sistema

Ajusta Coef. Temp.

Esvazia Tanque

Ajusta Relógio

Altera Senha

Esta função gera um relatório completo com as
informações das medidas atuais da qualidade da água e de
todos os elementos filtrantes com suas respectivas datas
de validade e quantos dias uteis ainda existem.
Também é mostrado ao final o volume em litros que
esperamos para os Deionizadores. Com isso pode ser
planejado o momento adequado para a troca desses
elementos.
Esta é a Rotina de Sanitização do MS3000 que será
explicada mais adiante.
Nela, depois de aplicado um bactericida, o MS3000 irá
efetuar todos os procedimentos para garantir uma água
com a qualidade desejada.

Registra Novo Filtro

Configuração
Set Point Condut.

Imprime Relatório

Ajusta Volume Disp.

Sanitiza Sistema

Ajusta Coef. Temp.

Esvazia Tanque

Ajusta Relógio

Altera Senha

Esta função permite que seja esvaziado o tanque de 12
litros do MS3000.
É normal que surjam ruídos quando o tanque chega ao
final.

Registra Novo Filtro

Configuração
Set Point Condut.

Imprime Relatório

Ajusta Volume Disp.

Sanitiza Sistema

Ajusta Coef. Temp.

Esvazia Tanque

Ajusta Relógio

Altera Senha

Aqui podemos alterar a senha de acesso ao menu
Configurar.
Poderá ser digitada uma senha com 1 até 8 caracteres.
Durante a digitação será mostrada a senha.
Em caso de perda dessa senha entre em contato com a
Assistência Técnica da Gehaka.

Registra Novo Filtro

Gehaka - 11 de 27

Manual Master System MS3000

6.

Operação

A seguir será descrito as etapas para a operação do MS3000. Também está disponível um
resumo no ícone de Ajuda na tela de operação.
Gire o suporte e ajuste sua atura da forma mais
adequada para o recipiente que estiver sendo usado.
Recomendamos que seja baixado o mais próximo do
recipiente para que a contaminação da água com o ar
seja a menor possível.

0,05

Esta área indicada pela cor amarela é um atalho para a
função «Ajuste do Volume Dispensado» permitindo o
ajuste do volume a ser dispensado.
µS/cm

28,4 °C
0,4 ppb
300 mL

Será exibido um teclado para se digitar o novo valor de
volume em mililitros sem casas decimais.

7
4
1
0

0,05

8 9
5 6
2 3
, ±

Esc

A tecla “x” apaga o último número digitado.
A tecla ESC retorna para a tela principal sem efetuar
qualquer ajuste
A tecla azul ENTER confirma o valor.
Quando for confirmado o valor o sistema volta para a
tela principal, permitindo o serviço de água.
Basta tocar no ícone gota para ter o volume servido.

µS/cm

28,4 °C
0,4 ppb
300 mL

O ícone gota, muda a cor branca em seu interior em
função do volume de água contido no tanque. Quando
restar apenas um risco branco no fundo temos o menor
volume disponível, cerca de 4 litros.
Veja as imagens ao lado do tanque vazio até cheio.
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7.

Porta de Comunicação RS232C

Ajuste a impressora ou o computador em que o MS3000 está conectado com as seguintes
configurações:
Configuração da Serial RS232C:
Baud Rate
4800 bps
Bits
8 bits
Paridade
Nenhum
Stop Bit
1 bit
Estas informações devem ser usadas para programar o periférico,
microcomputador ou impressora que está conectado ao MS3000.
Caso o MS3000 não esteja transmitindo os dados e o micro não
receba as informações, observe os seguintes itens no seu micro:
1. Verifique se o sistema está selecionando a porta COM que está
ligado o MS3000.
2. Verifique se a configuração da PORTA Serial do computador está
de configurada acordo com o indicado acima;
3. Verifique a pinagem do cabo:

DB9
Fêmea
1
2
3
5

Função
Chassis
RxD
TxD
GND

4. Entre em contato com a Assistência Técnica da Gehaka.

Comandos disponíveis pela Porta Serial RS232:
=======================================================
| Master System MS3000
|
------------------------------------------------------| ? ou HELP
| Esta ajuda
|
| WHO_AM_I
| Informações sobre instrumento
|
| HORA
| Mostra DATA e HORA atuais
|
| ADJHORA
| Ajusta HORA ex.: ADJHORA 16:18:00
|
| ADJDATA
| Ajusta DATA ex.: ADJDATA 22/01/2019 |
| RELATO_MED
| Relatório Medida
|
| RELATO_FULL
| Relatório dos Filtros
|
| RELATO_SERV
| Relatório de Serviço
|
| CONDUT
| Medida de Condutividade
|
| RESIST
| Medida de Resistividade
|
| TEMP
| Medida de Temperatura
|
| TOC
| Medida de TOC
|
=======================================================
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8.

Impressora Térmica

A impressora Térmica é um acessório do MS3000 e está incorporada
em seu gabinete.
Segue abaixo o procedimento para instalar/trocar o papel da
Impressora. Recomendamos que seja utilizado o papel fornecido pela
Gehaka, pois tem garantia de impressão por 10 anos se armazenado
de forma adequada.
1. Acompanham seis rolos de Papel Térmico, abra a caixa e retire
um dos rolos.
2. Remova a parte inicial do rolo que está colada.
3. Abra o compartimento da impressora puxando a alavanca azul
para frente (cima), com isso a tampa poderá ser aberta.
4. Coloque o Rolo conforme imagem, deixando um pedaço de
papel para fora da impressora e a saída do rolo deve estar para
frente.
5. Feche a tampa pressionando levemente até escutar um clique
dela fechando.
6. Acione a Tecla "Avança Linha" para verificar se a impressora
está tracionando o papel corretamente. Se houver ruído
verifique novamente a instalação do papel.
7. Rasgue o excesso de papel. A impressora está pronta para ser
operada.
================================
GEHAKA
Master System
-------------------------------Modelo
= MS3000 P&D TOC
Versao Firmware= 1.00.000
Numero de Serie= 20021301001001
-------------------------------Condutividade:
0.32 uS/cm
Resistividade:
3.08 Mohm*cm
Temperatura .:
24.4 'C
TOC .........:
3.5 ppb
-------------------------------================================

NOTA:
Quando aparecerem algumas faixas vermelhas no papel
indica que chegou a hora de colocar uma nova bobina.
Quando piscar a luz vermelha da impressora indica que
acabou o papel, coloque uma nova Bobina.
A luz verde indica somente que a impressora está com
energia e operacional.

-------------------------------Assinatura
11:36:02
Responsavel
19/02/20
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9.

Mensagens de Erro, Ícones
Ícone

Ação
Este ícone indica que existe algum filtro vencido, podendo comprometer a
qualidade da água.
Verifique na Configuração em Imprime Relatório qual dos filtros está
vencido.
Este ícone indica que houve uma falha da Lâmpada UV, ela não está
ligando.
Entre em contato com a Assistência Técnica da Gehaka em
www.gehaka.com.br
Este ícone indica que no momento não existe água com pressão suficiente
na entrada do MS3000.
Verifique a rede de alimentação.

COND

TOC

TEMP

Este ícone indica que o valor de condutividade da água servida está acima
do Set-point.
Provavelmente filtro Deionizador está vencido, verifique.
Este ícone indica que o valor do TOC ultrapassou o limite de 50ppb
indicando alguma falha no MS3000.
Entre em contato com a Assistência Técnica da Gehaka em
www.gehaka.com.br
Este ícone indica que o valor do TEMPERATURA da água ultrapassou o
limite de 37,0°C.
Descarte ao menos um litro de água para entrar água nova, se o problema
persistir entre em contato com a Assistência Técnica da Gehaka em
www.gehaka.com.br
Este ícone indica uma falha desconhecida, entre em contato com a
Assistência Técnica da Gehaka em www.gehaka.com.br
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10. Mensagens de Erro, Telas
As mensagens de erro a seguir são cópias das telas apresentadas ao usuário, e, contém as
possíveis explicações para o erro ocorrido. Leia com atenção:
MS 3000 - ERRO!

MS 3000 - ERRO!

O valor de ajuste do Set-poit

O valor de ajuste do Coeficiente

de condutividade deve estar no

de Temperatura CT deve estar no

intervalo:

intervalo:

0,05 < SET-POINT < 20,0uS/cm

0,0 < CT < 3,0uS/°C

Tente novamente...

Tente novamente...

MS 3000 - ERRO!

MS 3000 - ERRO!

O valor do K da célula

O valor de ajuste do TOC deve

deve estar no

estar no intervalo:

intervalo:

0,100 < FAT CAL < 2,000()

0,001 < KCell < 2,000()

Tente novamente...

Tente novamente...

MS 3000 - ERRO!

MS 3000 - ERRO!

Houve um vazamento interno e

Houve uma falha na MEMÓRIA

o MS3000 está bloqueado.

do MS3000, e está bloqueado.

Por favor, entre em contato

Por favor, entre em contato

Com a AT Gehaka:

Com a AT Gehaka:

(11) 2165-1100

(11) 2165-1100

MS 3000 - ERRO!

MS 3000 - ERRO!

O valor de ajuste do VOLUME

A SENHA digitada está errada

dispensado deve estar entre:

Por favor, tente novamente...

1mL < VOLUME < 20.000mL
Tente novamente...
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11. Procedimentos de Troca dos Elementos Filtrantes
Os elementos filtrantes são considerados consumíveis em qualquer sistema de purificação e,
portanto, têm vida útil limitada. Saber o momento da reposição de cada elemento é essencial
para que se evitem danos ao equipamento e a qualidade da água servida. A durabilidade
(vida útil) destes componentes está diretamente relacionada à qualidade da água de entrada
e do volume de água produzido por dia. Os valores de ‘Durabilidade Teórica’ (Tabela) foram
obtidos considerando-se consumo inferior a 50 litros por dia e água de entrada com grau de
pureza apresentada em média pelas redes públicas de distribuição.
Após a troca de qualquer elemento filtrante ou sanitização do MS3000, deve-se registrar a
data através da função: “Registra Novo Filtro” no menu “Configurar”

1.

ELEMENTO FILTRANTE

DURABILIDADE

Carbon Block

60 dias

Deionizador

60 dias ou 300Litros

Membrana Osmose Reversa

365 dias

Lâmpadas UV

182 dias

Filtro Microbiológico, capsula saída

365 dias

Carbon Block
1. Desligar o MS3000 através da chave
Liga/Desliga;
2. Retirar a porta lateral esquerda para acesso
Filtro Carbon Block, observe o desenho ao lado;
3. Retirar o filtro, girando-o no sentido antihorário;
4. Inserir o novo Filtro girando-o no sentido
horário;
5. Colocar a porta lateral;
6. Ligar o MS3000 através da chave
LIGA/DESLIGA;
7. Registrar a data da troca através da função: “Registra Novo Filtro” no menu
“Configurar”
8. O aparelho está pronto para uso.
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2.

Deionizadores
1. Desligar o MS3000 através da chave Liga/Desliga;
2. Retirar a porta lateral direta para acesso aos Filtros
Deionizadores;
3. Retirar os filtros, girando no sentido anti-horário;
4. Inserir o novo Filtro girando-o no sentido horário;
5. Colocar a porta de volta;
6. Ligar o MS3000 através da chave LIGA/DESLIGA;
7. Registrar a data através da função: “Registra Novo
Filtro” no menu “Configurar”
8. O aparelho está pronto para uso.

IMPORTANTE: Os dois Deionizadores devem ser substituídos simultaneamente.

3.

Lâmpada UV
1. Desligar o MS3000 através da chave
LIGA/DESLIGA;
2. Retirar a tampa superior para acesso à lâmpada
UV;
3. Remover a placa PCI, com o auxílio de uma
chave phillips;
4. Retirar totalmente à lâmpada ainda conectada a
placa de dentro do tubo para que possa ser
executada a retirada do soquete de modo
seguro;
5. Desconectar cuidadosamente o soquete da
lâmpada, retirando-a do módulo;
6. Executar a inserção da nova lâmpada no soquete
de modo seguro;
7. Inserir completamente a lâmpada já com o
soquete conectado no tubo;
8. Fechar a tampa superior;
9. Ligar o MS3000 através da chave LIGA/DESLIGA;
10. Registrar a data através da função: “Registra Novo Filtro” no menu “Configurar”;
11. O aparelho está pronto para uso.

IMPORTANTE: A lâmpada UV é um componente sensível a pressões bruscas, portanto
tenha extremo cuidado ao manuseá-la, não toque no quartzo, procure
manuseá-la pelas extremidades de metal, a gordura dos dedos prejudica
sua eficiência.
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4.

Filtro Microbiológico
1. Desligar o MS3000 através da chave LIGA/DESLIGA;
2. Retirar a tampa do suporte;
3. Desconectar o filtro microbiológico do ponto de
coleta, puxando-o para frente, descartando o filtro
logo em seguida;
4. Conectar o novo filtro no ponto de saída;
5. Recolocar a tampa;
6. Servir água;
7. Observar a presença de vazamentos;
8. Ligar o MS3000 através da chave LIGA/DESLIGA;
9. Registrar a data através da função: “Registra Novo
Filtro” no menu “Configurar”;
10. O aparelho está pronto para uso.

Caso ocorram vazamentos, refaça os procedimentos acima, observando cuidadosamente as
conexões easyfit;

5.

Osmose Reversa
1. Desligar o MS3000 através da chave
LIGA/DESLIGA;
2. Retirar a porta lateral direita para
acesso a membrana de osmose reversa
OR-01;
3. Desconectar a camisa da membrana,
pressionando os anéis das conexões
easy fit;
4. Retirar a camisa da membrana do
suporte;
5. Abrir a camisa, girando a tampa superior
no sentido horário;
6. Retirar a membrana de osmose reversa,
puxando-a com o auxílio de um alicate;
7. Colocar a nova membrana de osmose reversa na camisa;
8. Fechar a camisa, girando-a no sentido anti-horário;
9. Conectar a camisa ao equipamento, inserindo as tubulações nas conexões easy fit e
ao suporte;
10. Ligar o MS3000 através da chave LIGA/DESLIGA;
11. Registrar a data através da função: “Registra Novo Filtro” no menu “Configurar”;
12. O aparelho está pronto para uso.
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6.

Sanitização

A sanitização será utilizada como manutenção preventiva ou corretiva para controle do
desenvolvimento microbiano.
Recomenda-se:
DESINFECÇÃO SISTÊMICA: proceder a cada ano, a fim de evitar o crescimento
microbiano e principalmente a formação de biofilmes no sistema MS3000. O processo
de desinfecção/sanitização do MS3000 é automático (função ‘sanitização’) e será
realizada com o biocida BP 600.
DESINFECÇÃO PERIÓDICA NO PONTO DE COLETA ÁGUA TIPO I: sanitizar o filtro
microbiológico periodicamente. (Exemplo: Se valor máximo permitido de UFC =
100/mL, a desinfecção deverá ser realizada quando UFC > 50/mL).
BP600
O BP 600 é um biocida de ação rápida especialmente desenvolvido para
higienização, assepsia e sanitização de equipamentos, tubulações, filtros
de areia, filtro de carvão ativado, filtros em geral, colunas de resinas de
troca iônica, membranas de osmose reversa, etc..
Sua composição balanceada garante controle efetivo dos microrganismos
presentes nestes meios, inclusive com ação sobre os esporos, auxiliando
no processo de remoção e eliminação dos microrganismos presentes na
forma de biofilmes.
ATENÇÃO! Produto corrosivo! Trabalhar em local ventilado.
Evitar contaminação: nunca retornar o produto ao frasco
original. Usar EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) ao manusear o
produto: máscara, óculos de proteção, luvas e jaleco de manga longa.
DESINFECÇÃO SISTÊMICA
Preparar a solução sanitizante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Feche o registro de entrada de água.
Desconecte a entrada de água.
Instale o copo de sanitização na tubulação e entrada de água.
Desrosquei o copo.
Adicione 10 ml de biocida no copo.
Rosqueie/monte o copo novamente.
Religue o registro da água de alimentação.
Acesse a função “Sanitizar Sistema” dentro de Configurar e tecle SIM para iniciar o
procedimento.
9. Siga as orientações mostradas no display. A partir deste momento o MS3000 cuida
de todo o processo que poderá levar horas.
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10. Em resumo ocorrerão as seguintes etapas:
Esvaziando o Tanque;
Enchendo tanque;
Recirculando 60 minutos;
Primeiro enxágue;
Enchendo o tanque;
Segundo enxágue;
Fim de sanitização;
Tecle ENTER para finalizar;
Todo o tempo de sanitização será registrado na impressão. Após a sanitização do MS3000,
Registrar a data através da função: “Registra Novo Filtro” no menu “Configurar”;
DESINFECÇÃO PERIÓDICA NO PONTO COLETA ÁGUA TIPO I
Atenção: a quantidade de solução a ser diluída irá depender da quantidade de água utilizada,
ou seja, do tamanho do Becker utilizado.
Por exemplo: Em um Becker de 4 litros contendo 4 litros de água purificada, para chegar na
concentração da solução a 1% deverá diluir 40 ml de ‘BP-600’.
1. Preparar uma solução de ‘BP-600’ a 1% em um Becker com tamanho suficiente para
imergir o filtro microbiológico (Conforme foto ao lado):
2. Utilizando luvas impermeáveis (Borracha Butílica/ Nítrica conforme FISPQ do produto
BP-600) desconectar o filtro microbiológico do ponto de coleta;
3. Imergir o filtro microbiológico na solução preparada durante aproximadamente 30
minutos;
4. Após este período enxaguar a parte externa do filtro com água purificada;
5. Reinstalar o filtro microbiológico no MS3000 utilizando luvas impermeáveis (Borracha
Butílica/ Nítrica – Conforme FISPQ do produto BP-600);
6. Ligar o MS3000 e servir água por 5 minutos para enxágue da parte interna do filtro.
O equipamento está pronto para uso.
Após a sanitização do MS3000, Registrar a data através da função: “Registra Novo Filtro” no
menu “Configurar”;
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12. Sistema de detecção de Vazamentos
Se por algum motivo houver um vazamento interno de
água no MS3000 e vazar água suficiente para encher a
Bandeja inferior e atingir o sensor de vazamento o
MS3000 irá fechar a válvula de entrada de água, parar a
operação e será informado no display com a mensagem
ao lado.

MS 3000 - ERRO!
Houve um vazamento interno e
o MS3000 está bloqueado.
Por favor, entre em contato
Com a AT Gehaka:
(11) 2165-1100

Não tente operar o equipamento e chame a Assistência
Técnica da Gehaka imediatamente.

13. Suporte técnico, Programa da garantia da qualidade total
Sugerimos que a instalação e as manutenções preventivas e corretivas do MS3000 sejam
realizadas e acompanhas por técnico especializado GEHAKA, mesmo durante o período de
garantia (1 ano). Consulte nossa Assistência Técnica para maiores informações sobre o
‘Programa da Garantia da Qualidade Total’ que oferece:
INSTALAÇÃO
• Instalação por técnico especializado Gehaka
• Qualificação de Instalação (IQ)
• Treinamento operacional
• Treinamento teórico e prático sobre procedimentos de Manutenções Preventivas
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA
• Visitas periódicas por técnico especializado Gehaka:
• Revisão geral nos sistemas hidráulicos e eletroeletrônico;
• Substituição de elementos filtrantes;
• Verificação e calibração do condutivímetro com emissão de certificados rastreáveis à
RBC (Rede Brasileira de Calibração);
• Sanitização;
• Análises da água de alimentação e da água purificada;
• Treinamentos de reciclagem;
• Relatórios arquivados no “Book” do equipamento.
VANTAGENS:
• Atendimento no local;
• Garantia Total e Permanente do Purificador e da Qualidade da água;
• Manutenções Preventivas: evitam a interrupção no fornecimento de água;
• Histórico confiável devido ao rigoroso acompanhamento;
• Validação
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14. Peças de Reposição
CÓDIGO

QTDE

DESCRIÇÃO

3AT43542-0002

1

Filtro de Entrada EZ
Remoção de partículas maiores que
20microns;

3AT43984-0110

1

Carbon Block 10” Remoção de cloro
presente na água de entrada;

3AT19167-0010

1

Membrana de Osmose Reversa
Remoção de 90% dos sais dissolvidos
presentes na água de entrada;

3AT43984-0100

2

Deionizador 10”
Retenção dos contaminantes iônicos e
inorgânicos;

3AT12500

1

Lâmpada UV
Oxidação de carbono orgânico;
Medida de TOC da água;

3AT43984-0090

1

Filtro Microbiológico
Retenção de bactérias;

IMAGEM
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15. Especificações Técnicas
Modelo
Data Manual
Versão do Firmware
Versão do Hardware

MS3000 – MASTER SYSTEM
02/03/2020
1.00.000
1.00.000

Qualidade da Água Ultrapura Servida
Resistividade
18,2 Mohm*cm a 25ºC
Condutividade
ǋ6FPD&
TOC
< 3 ppb
Bactérias Heterotróficas
< 0,1 UFC/mL
Bactérias Heterotróficas
< 0,001 UFC/mL (com filtro apirogênico opcional)
Endotoxina
< 0,125 Eu/mL
Endotoxina
< 0,001 Ue/mL (com filtro apirogênico opcional)
Limites para Água de Alimentação.
Deve atender à Portaria 2914 do Ministério da Saúde. Valores típicos da água distribuída em
rede pública:
Cloro Total
~ 2 mg/L
Ferro Total
~ 0,3 mg/L
Sílica Total
~ 30 mg/L
Dureza
~ 50 CaCO3 e MgCO3 mg/L
Condutividade
aǋ6FP
TOC
~ 500 ppb
Condutivímetro
Faixa Operação
Divisão
Precisão
K Célula típico
Função

0,01 a 100 ǋ6/cm
0,01 ǋ6/cm
±0,3% FS
±0,01 K
Medida da qualidade da água servida

Resistivímetro
Faixa Operação
Divisão
Precisão
K Célula típico
Função

0,01 a 20Mohn*cm
0,01 Mohn*cm
±0,3% FS
±0,01 K
Medida da qualidade da água servida

Termômetro
Faixa Operação
Divisão
Precisão
Temp. de operação

0° a 100°C
0,1°C.
±0,3°C FS
Faixa de 1°C a 60°C.
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TOC – Carbono Orgânico Total
Faixa Operação
0 a 500ppb
Divisão
0,1ppb
Precisão
±5% FS
Impressora
Método Impressão
Densidade
Papel
Dura. Impressão
Velocidade
Avanço papel
Vida prevista

Térmica
203dpi x 406dpi
Amarelo, Térmico L=56mm x Dia= 40mm.
10 anos (Papel Gehaka).
5,3 linhas/seg
45mm/seg
30 milhões de linhas.

Rede de Alimentação
Voltagem
Frequência rede

110VAC ou 220VAC ±10%
50 a 60Hz

Peso
Dimensões

5,7 Kg
345 x 311 x 192mm

Acessórios
•
Manual de instruções;
•

Bobinas de papel (12 unidades);

•

Cabo Serial RS232C;

Opcionais
•
Impressora externa matricial para registro de relatórios de controle da qualidade da
água e do estado dos filtros, com data e hora da coleta, atendendo aos conceitos das
Boas Práticas de Laboratório (GLP);
•

Ponto de serviço externo;

•

Reservatório Externo;

•

Filtro Apirogênico para retenção de endotoxinas;

Gehaka - 25 de 27

Manual Master System MS3000

16. Garantia
As informações contidas neste manual são tidas como corretas até a data de sua publicação e
constante da nota fiscal de venda do produto.
A Gehaka não assume quaisquer responsabilidades resultantes do uso incorreto ou mau uso
do produto, tampouco se responsabiliza pela inobservância das informações constantes deste
manual, reservando-se o direito de alterá-lo sem prévio aviso.
A Gehaka não se responsabiliza, direta ou indiretamente, por acidentes, danos, perdas ou
ganhos, bons ou maus resultados de análises, processamento, compra ou venda de
mercadorias com base nesse instrumento.
Os aparelhos vendidos são garantidos contra defeitos causados por materiais ou acabamentos
defeituosos, por um período de um ano da data de fabricação ou venda.
As responsabilidades da Gehaka, nos limites desta garantia, estão limitadas à reparação, à
substituição ou ao lançamento a crédito opcional, de qualquer um de seus produtos que forem
devolvidos pelo usuário/comprador, durante o período de garantia.
A responsabilidade da Gehaka será limitada ao preço unitário de venda, declarado na nota
fiscal ou lista de preços, de qualquer mercadoria defeituosa, e não incluirá a reparação de
perdas e danos materiais e/ou morais, lucros cessantes, ou algum outro dano resultante do
uso do equipamento, que não os acima previstos.
Esta garantia não se estende a coberturas de danos ou mau funcionamento causado por fogo,
acidente, alteração, desleixo, uso incorreto, reparação ou manutenção sem autorização do
fabricante, ou ainda por negligência, imperícia e imprudência no uso.
A validade da garantia deste produto é de um ano, tomando como base a data de emissão da
nota fiscal. Contudo, a garantia da pintura do produto é de trinta dias contados da data de
emissão da nota fiscal.
O produto que necessitar de assistência técnica durante o período de garantia terá o frete
para envio do produto para a Gehaka e para sua devolução por conta do Cliente.
Vendedores ou representantes da Gehaka não estão autorizados a oferecer qualquer garantia
adicional à que foi explicitamente prevista neste Manual.
A Gehaka não se responsabiliza, expressa ou implicitamente, exceto pelo que foi aqui
estabelecido.

Fabricante:
Endereço:
CEP:
Cidade / Estado
Telefone:
E-mail:
Internet:

Ind. e Com. Eletroeletrônica Gehaka Ltda.
Av. Duquesa de Goiás, 235 – Real Parque
05686-900
São Paulo / SP
(11) 2165-1100
vendas@gehaka.com.br
www.gehaka.com.br
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