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Farmaceutický metaldetektor

pro tablety a kapsle
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Farmaceutický detektor kovu společnosti 

Anritsu se třemi špičkovými technologiemi 

nabízí pokročilou kontrolu kvality.



Pharmaceutical Metal Detector

for tablets and capsules
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Anritsu Pharmaceutical Metal Detector

with Three Leading-Edge Technologies 

Offers Advanced Quality Control.

Výsledky přímo 
na výrobní lince

Vysoká stabilita

Špičková kvalita
v oboru

Vysoká citlivost

Udržuje vysokou
kvalitu výroby

Validace

Dosáhněte pokročilé kontroly kvality

str. 4 str 5 str 6-7
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Odolnost vůči vibracím
Vibrace z předcházejících a navazujících zařízení, jako jsou stroje na výrobu tablet, stroje na 

plnění kapslí a stroje odstraňující prášek, mohou vést k chybnému vyřazování výrobků. 
Digitální zpracování signálu snižuje vibrační hluk a zvyšuje stabilitu vůči vibracím.

Opatření proti statické elektřině
Statická elektřina tablet a kapslí může vést k chybnému vyřazování výrobků. Antistatický skluz 

(volitelný) snižuje amplifikaci statické elektřiny a omezuje chybný provoz na minimum.

Odolnost vůči hluku z periferních zařízení
Hluk z převodníků z předcházejících a navazujících zařízení může snížit stabilitu detektoru kovu. 

Vylepšené zpracování signálu zvyšuje odolnost vůči hluku z převodníků z předcházejících a 

navazujících zařízení a zajišťuje stabilní citlivost detekce na vaší výrobní lince. Náš detektor kovu 

je vybaven jedinečnou funkcí, která operátorovi umožňuje vyhnout se hluku.

Hluk převodníků z 
předcházejících a 

navazujících zařízení
Statická elektřina tablet 

a kapslí

Vysoká stabilita podporuje 
účinnou detekci kontaminace
Hlavními příčinami nižší stability v detekci kovu jsou vibrace, statická elektřina a elektrický 

hluk z periferních zařízení, které destabilizují magnetická pole v detekčních hlavách. 

Farmaceutické detektory kovu od společnosti Anritsu zvyšují odolnost vůči těmto 
negativním faktorům a dosahují stabilní a přesné detekce kontaminujících látek.Vibration 
from upstream and 

downstream equipment
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Specifications
Model KDS1004PSW
Opening inner diameter 100 mm × 40 mm
Chute inner diameter 86 mm × 32 mm

Detection
sensitivity 1

Fe φ0.25 mm
Non-Fe φ0.30 mm
SUS316 φ0.40 mm

Display 7-inch color TFT LCD
Operation method Touch panel
Preset memory Maximum 200

Product
Tablets, soft capsules: thickness of 3 mm or more 
Hard capsules: capsule No. 000 to 5

Maximum processing capacity 2 1,800,000 capsules/hour (30,000 capsules/min)
Metal detection Rejection
Power supply 100 to 240 Vac +10% -15%, single phase, 50/60 Hz
Power consumption 120 VA, rush current 50A (typ.) (20 ms or less)
Mass 60 kg
Environmental conditions 0°C to 40°C (variation within ±5°C in the range of 0°C to 40°C), relative humidity 30% to 85%, non-condensing
Protection class IP65

Exterior
Indicator, stand, detection head, and rejection unit: stainless steel (SUS304)
Contact part: SUS316L (buff#400 and electro-polishing), FDA-enabled resin

Data output USB port as standard equipment
Ethernet interface (100BASE-TX as optional)

1: Maximum detection sensitivity within detection area. Detection sensitivity for actual use may vary depending on the type of contaminants, the physical property of 
product (temperature of goods, content, and shape) and the environmental conditions.

2: Depends on the product size.
Note: The noise level of the metal detector does not exceed 70 dB (A).

Vibrace z předcházejících 
a navazujících zařízení



High Stability Supports Efficient 
Detection of Contaminants

Vibration Resistant

Measures for Static Electricity

Resistance to Noise from Peripheral Devices
Inverter noise from upstream and downstream equipment can lower stability of metal 
detector. Enhanced signal processing increases resistance to inverter noise from 
upstream/downstream devices, providing stable detection sensitivity on your production 
line. Our metal detector is equipped with a unique function capable of avoiding noise by an 
operator.

Static electricity of tablets and capsules can cause false rejection. Anti-static chute 

(optional) reduces amplification of static electricity, minimizing incorrect operation.

Vibration from upstream and downstream equipment such as tablet machine, capsule 

filling machine, and powder removing machine can cause false rejection. Digital signal 

processing is equipped to minimize vibration noise, enhancing stability against vibration.

The major causes of lower stability in metal detection are vibration, static electricity, 

and electrical noise from peripheral devices that destabilize the magnetic fields in 

detection heads. Anritsu Pharmaceutical Metal Detector enhances resistance to these 

negative factors, achieving stable and accurate detection of contaminants.

Inverter noise from upstream
and downstream equipment

Static electricity of tablets 
and capsules

Vibration from upstream and
downstream equipment
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Specifications
Model KDS1004PSW
Opening inner diameter 100 mm × 40 mm
Chute inner diameter 86 mm × 32 mm

Detection
sensitivity 1

Fe φ0.25 mm
Non-Fe φ0.30 mm
SUS316 φ0.40 mm

Display 7-inch color TFT LCD
Operation method Touch panel
Preset memory Maximum 200

Product
Tablets, soft capsules: thickness of 3 mm or more 
Hard capsules: capsule No. 000 to 5

Maximum processing capacity 2 1,800,000 capsules/hour (30,000 capsules/min)
Metal detection Rejection
Power supply 100 to 240 Vac +10% -15%, single phase, 50/60 Hz
Power consumption 120 VA, rush current 50A (typ.) (20 ms or less)
Mass 60 kg
Environmental conditions 0°C to 40°C (variation within ±5°C in the range of 0°C to 40°C), relative humidity 30% to 85%, non-condensing
Protection class IP65

Exterior
Indicator, stand, detection head, and rejection unit: stainless steel (SUS304)
Contact part: SUS316L (buff#400 and electro-polishing), FDA-enabled resin

Data output USB port as standard equipment
Ethernet interface (100BASE-TX as optional)

1: Maximum detection sensitivity within detection area. Detection sensitivity for actual use may vary depending on the type of contaminants, the physical property of 
product (temperature of goods, content, and shape) and the environmental conditions.

2: Depends on the product size.
Note: The noise level of the metal detector does not exceed 70 dB (A).

Okamžitá analýza (ne)magnetických
materiálů v kovových kontaminantech

Farmaceutický detektor kovu od společnosti Anritsu dokáže zjistit, zda je kontaminant 
magnetický nebo nemagnetický materiál, a to bez ničení tablet a kapslí. U konvenčních 
metod se používá zvláštní kontrolní zařízení, které výrobek rozbije a identifikuje 
kontaminanty. Tato metoda je však časově náročná. Tato funkce pomáhá operátorovi 
zkontrolovat vlastnosti kontaminantů před provedením zkoušky rozbitím.
* Jelikož se nejedná o striktní funkci prováděnou kalibrací, není možné zaručit analytickou přesnost.

Ho
dn

ot
a 

úč
in

ku
 p

ro
du

kt
u

Ho
dn

ot
a 

úč
in

ku
 p

ro
du

kt
u

čas čas

Kontaminant

Snížení účinku
produktu

Produkt
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Vysoká citlivost kontroly
na špičkové úrovni*

Detekční hlava a zpracování signálu přizpůsobené pro kontrolu farmaceutických výrobků 

výrazně snižuje účinek výrobku a poskytuje vysoce citlivou detekci. U většiny tablet a 

kapslí není třeba před zahájením kontroly používat vzorky výrobků pro nastavení. Vysoké 

citlivosti detekce dosáhnete bez složitých nastavení. Dokonce i tablety a kapsle 

obsahující složky, které se těžko kontrolují, jako je obsah železa, mohou být nastaveny 
na optimální citlivost již po prvním projetí výrobku.
* dle vnitropodnikové studie

Specifications
Model KDS1004PSW
Opening inner diameter 100 mm × 40 mm
Chute inner diameter 86 mm × 32 mm

Detection
sensitivity 1

Fe φ0.25 mm
Non-Fe φ0.30 mm
SUS316 φ0.40 mm

Display 7-inch color TFT LCD
Operation method Touch panel
Preset memory Maximum 200

Product
Tablets, soft capsules: thickness of 3 mm or more 
Hard capsules: capsule No. 000 to 5

Maximum processing capacity 2 1,800,000 capsules/hour (30,000 capsules/min)
Metal detection Rejection
Power supply 100 to 240 Vac +10% -15%, single phase, 50/60 Hz
Power consumption 120 VA, rush current 50A (typ.) (20 ms or less)
Mass 60 kg
Environmental conditions 0°C to 40°C (variation within ±5°C in the range of 0°C to 40°C), relative humidity 30% to 85%, non-condensing
Protection class IP65

Exterior
Indicator, stand, detection head, and rejection unit: stainless steel (SUS304)
Contact part: SUS316L (buff#400 and electro-polishing), FDA-enabled resin

Data output USB port as standard equipment
Ethernet interface (100BASE-TX as optional)

1: Maximum detection sensitivity within detection area. Detection sensitivity for actual use may vary depending on the type of contaminants, the physical property of 
product (temperature of goods, content, and shape) and the environmental conditions.

2: Depends on the product size.
Note: The noise level of the metal detector does not exceed 70 dB (A).



Autodiagnostika detekčního výkonu (patentováno)
Tato diagnostická funkce umožňuje operátorovi ověřit, zda zařízení udržuje úroveň výkonu 

jako při jeho první instalaci do výrobní linky.

Validace zajišťuje 
pokročilou kontrolu kvality

Zabudovaná monitorovací funkce ověřuje 
správný provoz detektoru kovu.

Nepřetržité monitorování vnitřního stavu zařízení

Zabudovaná monitorovací funkce neustále monitoruje vnitřní podmínky zařízení během 

výroby. Pokud by došlo k jakémukoli problému, systém okamžitě vydá chybovou zprávu a 

upozorní operátora.

V

W

Ověření výkonu: NG

Vytvoření pseudo
kontaminačního signálu Ověření výkonu: OK
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Continuous monitoring for internal machine 
The built-in automatic monitoring function constantly monitors the internal machine 
during the production and gives an error notice instantly to alert the operator of a problem 
when it occurs.

Self-diagnosis of detection performance (patented)
This diagnostic function allows the operator to check if the machine maintains the same 

performance level as was initially installed in the facility.

Validation Provides Advanced 
Quality Control

Built-In Monitoring Function Verifies Correct 
Operation of Metal Detector.

V

W

Performance validation: NG

Generate pseudo-NG signal
Performance validation: PASS
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Duplex monitorovací systém pro provoz vyřazovací brány
Vyřazovací jednotka je vybavena snímačem polohy na obou stranách, vyhovující a nevyhovující, 

díky čemuž provádí kontrolu polohy v době spuštění stroje a při detekci kontaminujících látek. Toto 

zabezpečení proti selhání umožňuje vyřazovací jednotce držet směr nevyhovujících výrobků v době 

neelektrického vedení a vzniku abnormality, čímž zabraňuje chybnému vyřazení vadných výrobků, 

a také výrobků, které nesplňují hodnotící kritéria ve směru vyhovujících výrobků.

Podpora funkcí pro validační proces, jako je IQ/OQ

Podpůrné funkce umožňují operátorovi ověřit provozní kontrolu vyřazovacích brán a správné nastavení 

snímačů na obrazovce procesu IQ a OQ. Díky těmto funkcím může operátor provést výstup 

požadovaných informací pro vytvoření dokumentů s výsledky ověření.

Vyřazení:
OK produktů

Snímač
polohy 

Vyřazení:
vadných (NG) produktů

Zabezpečení proti selhání:
Vždy monitorujte polohu brány, abyste 
zabránili pádu vadného výrobku do 
následujícího zařízení.
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Ověření způsobilosti (správa uživatelů)
Provoz detektoru kovu vyžaduje ověření pomocí kódu a hesla 
uživatele. Pro jednotlivé uživatele je možné samostatně nastavit 
úroveň přístupu tak, aby se zabránilo neoprávněným operacím.

Kontrolní řetězec

Historie operací a akcí týkajících se výroby, výsledky provozních 
kontrol se interně zaznamenávají. Data je možné použít k 
monitorování podvodné činnosti nebo chybného provozu a k 
analýze příčin takové činnosti.

Kódování a dekódování dat
Různá data, včetně statistických údajů a parametrů z 
kontrolního řetězce, lze snadno přenášet. 

SOP (Standard Operating Procedure)
Standardní provozní postup.
Chytrý průvodce umožňuje operátorovi 
dodržovat správný provozní postup a správně 
provádět SOP.

Splňuje směrnici FDA 21 CFR, část 11
U farmaceutických detektorů kovu je řízení a zaznamenávání výrobních a kontrolních dat zásadní, 

včetně provádění kontrol s vysokou přesností. Farmaceutický detektor kovu společnosti Anritsu 

splňuje směrnici FDA 12 CFR, část 11, včetně ověření způsobilosti uživatelů, kontrolních řetězců a 

kódování/dekódování dat.

Snadné čištění
Komponenty, které jsou v přímém kontaktu s 
farmaceutickými výrobky, jako je plnicí skluz, box na 
vyřazené výrobky a nádoba na nevyhovující výrobky, se dají 
snadno sundat nebo připevnit, a to bez nástrojů.

Jednoduché nastavení
Úhel skluzu a úhel výkyvu se dají snadno bez nástrojů 
nastavit.
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Vyjmutí komponent bez nářadí



Eligibility authentication (User management)
Authentication with user code and password is required 

for operating the metal detector. Access level can be 

individually set for each user to prevent unauthorized 

operations.

Audit trail
The history of operations and actions related to production 
and results of operation check are internally recorded. The 
data can be used to monitor fraudulent activity or incorrect 
operation and analyze the cause of such activity.

Data encryption and decryption
Various data can be easily transmitted, including audit 

trail statistics and parameters.

It is vital for pharmaceutical metal detectors to manage and record production and 

inspection data, not to speak of performing high precision inspection. Anritsu 

Pharmaceutical Metal Detector complies with FDA 21 CFR Part 11, including eligibility user 

authentication, audit trails, and data encryption/decryption.

SOP 
(Standard Operating Procedure)
Smart Guide allows the operator to follow the 

correct operation procedure, supporting 

proper execution of SOP.

Supporting FDA 21 CFR Part 11

Parts that are in direct contact with pharmaceutical 

products such as feeding chute, rejection box, and NG 

bottle can be easily removed and attached without tools.

Chute angle and swing angle can be adjusted 

effortlessly without tools.

Tool Free Part Removal
Easy clean design

Simple adjustment

08 | Pharmaceutical Metal Detector Farmaceutický metaldetektor | 09

Vnější rozměry

Rozměry otvoru hlavy: 100 x 40
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Specifikace

Model KDS1004PSW
Vnitřní průměr otvoru 100 mm × 40 mm
Vnitřní průměr skluzu 86 mm × 32 mm

Citlivost detekce 1

Fe φ0.25 mm
Non-Fe φ0.30 mm
SUS316 φ0.40 mm

Displej 7-palcový dotykový TFT LCD
Způsob ovládání Dotykový panel
Vnitřní paměť Max. 200

Produkt Tablety, měkké kapsle: tloušťka 3 mm a více
Tvrdé kapsle: kapsle č. 000 až 5

Max. výkon zpracování 2 1 800 000 kapslí/hod (30 000 kapslí/min)
Detekce kovu Vyřazování
Napájení 100 až 240 Vac +10% -15%, jednofázové, 50/60 Hz
Spotřeba energie 120 VA, proud 50A (typ.) (20 ms nebo méně)
Hmotnost 60 kg
Provozní podmínky 0 °C až 40 °C (teplotní rozsah v rámci + 5 °C od 0 °C do 40 °C) relativní vlhkost 30 % až 85 %, nekondenzující
Stupeň krytí IP65

Exteriér Indikátor, stojan, detekční hlava a vyřazovací jednotka: nerezavějící ocel (SUS304)
Kontaktní část: SUS316L (buff#400 a elektroleštění), pryskyřice schválená FDA

Výstup dat USB port jako standardní vybavení
Ethernetové rozhraní (100BASE-TX jako volitelné vybavení)

1: Maximální citlivost detekce v rámci oblasti detekce. Citlivost detekce pro skutečné použití se může lišit v závislosti na typu kontaminující látky, fyzických vlastnostech výrobku (teplota  
    zboží, obsah a tvar) a podmínkách prostředí.
2: Závisí na velikosti výrobku.

Poznámka: Hladina hluku detektoru kovu nepřesahuje 70 dB (A).



Kontrola spojů / chybějících tablet

Tuby

Kontrolní váha
pro inhalátory

M Series
Metal Detector

Display each data with
different statistic method
as your preference.

● Eligibility Authentication (User Management)
 All user access is managed centrally.

● Audit Trail
 The history of operations and actions related to production and results of 
 operation check are recorded and displayed in list-view style for easy and 
 quick view.

● Production Analysis
 Production progress monitor and Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
 can be viewed in real time.

● Data for Quality

Overall Quality Management and Control System for Pharmaceutical

On-site
support

Plan : Estimated 
product specifications
Report : Specifications
for approval

Submit documents 
based on specifications
required

* neověřitelné pro CE

*MID approval

*Non-conforming to CE marking

*MID approval
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Lahve / plechovky

Sáčky / tyčinky

Kapsle

Tablety

Kontrola plnění / váhy

Kontrola farmaceutické kvality dle GMP 
Nabízíme širokou škálu kontrolních řešení, včetně kontroly váhy, kontaminantů a detekce 
tvaru ve farmaceutické výrobě a obalovém procesu.

Kontrolní váha
pro malé lahvičky

Kontrolní váha
pro více pásů

Vestavný vážící systém
pro více pásů

Farmaceutický 
rentgenový 
kontrolní systém

Kontrolní váha pro kapsle

Farmaceutický 
metal detektor



Seal check/Missing tablet check

Tubes

Aerosol lnhaler 
Checkweigher

Výstup různých dat
před Ethernet.

● Ověření způsobilosti (správa uživatelů)
 Přístupy všech uživatelů jsou řízené centrálně.

● Kontrolní řetězec
 Historie operací a akcí týkajících se výroby, výsledky provozních kontrol 

     se zaznamenávají a zobrazují v seznamu pro snadný a rychlý přehled.

● Analýza výroby
 Monitorování postupu výroby a celková účinnost zařízení se zobrazují v 

     reálném čase.

● Data pro kvalitu 
      Statistické údaje a jednotlivá data se zaznamenávají prostřednictvím Ethernetu.

Celkový systém řízení a kontroly kvality pro farmacii

Plán: Předpokládané 
specifikace výrobku 
Zpráva: Specifikace 
ke schválení 

*Non-conforming to CE marking

*MID ověření

* Neověřitelné pro CE

*MID ověření
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Podpora pokynů CSV:
Podpora validace
Anritsu také zajišťuje 
kontrolní seznamy IQ/OQ 
a podporu v místě instalace 
během procesu PQ.

Plán: zpráva Kontrolní 
seznam IQ

Kontrolní 
seznam OQ

Podpora v 
místě 
instalace

Předložení dokumentů na 
základě požadovaných 
specifikací 

Podpora společnosti Anritsu

Kontrola: chybějícího 
     plata

chybějícího příbalového letáku 
(magnetický inkoust)

chybějícího
balení 

chybějící
krabice

Kontrolní váha řady SSV-h

Detektor kovů řady M

Kontrolní váha řady SSV-h Kontrolní váha velkých balení

Podpora využívající data dle různých funkcí odpovídajících 
směrnici CFR 21, část 11.

Poskytuje integritu dat dle směrnice CFR 21, část 11, využíváním dat z přístroje 
připojeného do sítě.

Zobrazení jednotlivých dat 
pomocí různých statistických 
metod dle vašich preferencí.

VÝSLEDKY KONTROLY

Různá kontrolní zařízení



for tablets and capsules

Pharmaceutical
Metal Detector
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