Temperatura i wilgotność

Monitorowanie w łańcuchu chłodniczym
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O nas

Tworzymy i rozwijamy wciąż nowe pomysły
Założony w 1989 roku Tecnosoft jest włoską firmą badawczo-rozwojową. Tworzymy oprogramowania techniczno-naukowe i systemy pozyskiwania danych dla wielu
sektorów gospodarki. Oferujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb danej branży. Posiadamy własną linię systemów rejestrowania danych do monitorowania temperatury, wilgotności i ciśnienia w przemyśle spożywczym,
sektorze zdrowia, farmaceutycznym i medycznym.
Mamy do Państwa bardzo ważne pytanie: w jaki sposób
dbacie o jakość swoich produktów i usług? Czy korzystacie z urządzeń gwarantujących ich wysoką jakość? Nasza
firma zapewni Państwu odpowiednie rejestratory i narzędzia potrzebne do monitorowania temperatury i wilgotności podczas transportu oraz przechowywania łatwo
psujących się towarów.
Nieprzerwany łańcuch chłodniczy to warunek konieczny
do zapewnienia świeżości i wysokiej jakości produktów.
Monitorowanie go jest niezbędną praktyką w przemysłach farmaceutycznym i spożywczym, w których produkty są szczególnie wrażliwe na wahania temperatury.
Dzięki naszym rejestratorom mają Państwo pełną informację o tym czy ich przechowywanie i transport odbywa
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się w odpowiednich warunkach.
Spełniając oczekiwania rynku wytwarzamy specjalizowane urządzenia jak również oferujemy kompletne rozwiązania, w tym oprogramowania dedykowane do konkretnych zastosowań. Spełniają one wymagania uznanych
norm i regulacji oraz są przyjazne dla użytkownika. Ciągle
dostosowujemy je do zmieniających się potrzeb klientów.
W 2002 roku wdrożyliśmy certyfikowany system jakości
oparty na ISO 9001: 2000, następnie 9001: 2008, a obecnie aktualizujemy go do wymagań ISO 9001: 2015.
Nasi przedstawiciele handlowi wraz z działem technicznym doradzą Państwu w wyborze właściwego produktu
i zapewnią wsparcie w całym okresie jego eksploatacji.

Obszary zastosowań rejestratorów
Farmacja i sektor medyczny
Monitorowanie temperatury i wilgotności, a także ciągła
dokumentacja parametrów podczas produkcji, transportu
i przechowywania produktów wrażliwych na temperaturę,
takich jak leki, osocze krwi czy surowica, podlegają nie tylko
ścisłym wymaganiom, ale wynikają z tzw. dobrej praktyki.

Przemysł spożywczy / HACCP
Właściwe monitorowanie łańcucha chłodniczego zapewnia wysoką jakość i optymalny okres trwałości produktów
spożywczych. Aby je zagwarantować, należy przestrzegać ustalonych wartości progowych na etapie produkcji,
przechowywania, a zwłaszcza transportu. Kluczowe parametry muszą być stale monitorowane i dokumentowane. System “Hazard Analysis and Critical Control Points”
(HACCP) odgrywa ważną rolę w sektorze spożywczym.
Właściwy nadzór wszystkich etapów gwarantuje doskonałą jakość produktów spożywczych na półkach.

Badania i rozwój, laboratoria oraz
szpitale
Monitorowanie produktów wrażliwych na temperaturę i wilgotność jest obowiązkowe w celu zapewnienia wysokiej jakości w obszarze badań i rozwoju, a także w laboratoriach
i szpitalach.

Budynki i muzea
Aby chronić wrażliwe i wartościowe przedmioty, takie jak
dzieła sztuki w muzeach lub archiwach, należy również
stale monitorować temperaturę i wilgotność otoczenia.

Produkcja, przechowywanie i transport
w przemyśle
Rejestrowanie parametrów na etapie produkcji, w magazynach, lodówkach, pomieszczeniach z kontrolowanym klimatem i podczas transportu towarów wrażliwych na temperaturę, takich jak chemikalia czy komponenty elektroniczne,
jest gwarancją ich wysokiej jakości.

Logistyka i magazyny
Transport i magazynowanie zgodnie z regulacjami dotyczącymi temperatury i wilgotności odgrywa ważną rolę
w zapewnieniu pożądanej jakości produktów. Wiele towarów zarówno po wytworzeniu jak i przed wysyłką musi
być przechowywanych w kontrolowanym środowisku. Firmy logistyczne są zobowiązane do transportu produktów
wrażliwych na zmiany temperatury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W JAKI SPOSÓB MIERZYSZ JAKOŚĆ?
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TempNFC - Bezprzewodowy rejestrator temperatury
TempNFC to bezprzewodowy rejestrator temperatury
z technologią NFC obsługiwaną przez urządzenia z systemem Android. Dedykowane aplikacje dostępne w Google
Play pozwalają szybko skonfigurować ustawienia pomiaru
za pomocą smartfona/tabletu oraz odczytywać i natychmiastowo udostępniać zebrane dane wprost z aplikacji, np.
przez email z załącznikiem PDF. To idealne urządzenie do

TempNFC

Jedno-/wielokrotne użycie

kontroli warunków w transporcie i monitorowania łańcucha chłodniczego. Może być również używane w pomieszczeniach, lodówkach i chłodniach. TempNFC jest dostępny
w kilku wersjach: z sondą zewnętrzną lub bez niej, w zwykłej
lub wzmocnionej obudowie, z funkcją anty-sabotażową,
używaną w połączeniu z uchwytem ściennym — rejestrator
zapamiętuje czy i kiedy został wyjęty z uchwytu.

TempNFC RC

TempNFC RCE

Z sondą zewnętrzną

We wzmocnionej obudowie

Zakres: -30 °C ÷ +50 °C / Dokładność: ± 0.5 °C bez certyfikatu / ± 0,2 °C
z certyfikatem Accredia lub innym / Rozdzielczość: 0,01 °C / Pamięć
próbek: 3.928 / Bateria: do 10 lat lub 3 milionów próbek pomiarowych

TempNFC RCA

Z funkcją anty-sabotażową

Zakres: -40 °C ÷ +70 °C / Wymiary sondy: przewód 700 dł x 2 Ø (mm) Sonda gumowana 20 dł x 3 Ø (mm)

Rejestrator TempNFC nie wymaga żadnych dodatkowych
akcesoriów. Wystarczy pobrać aplikację z Google Play i jest
gotowy do pracy.
Aplikacje dla TempNFC są dostępne w Google Play

Główne cechy
•
•

Systemy operacyjny do obsługi: Android z BT4.0.
Zarządzanie danymi: zapis w pamięci urządzenia Android lub na karcie SD; udostępnianie przez email.
Prezentacja danych: przeglądanie zebranych danych
w formie wykresu lub tabeli.
Konfiguracja: limity min/max, energia aktywacji dla
wyliczenia MKT, czas pomiaru, notatki i informacje
dodatkowe (nadawca, operator, odbiorca), domyślny
email odbiorcy danych, manualny start przyciskiem.
Wyliczanie wartości: MKT.
Skanowanie kodów kreskowych i QR monitorowanych

•
•

•
•

•
•
•
•
•

towarów (możliwość wpisywania dodatkowych danych
ręcznie).
Automatyczna wysyłka raportów w PDF na podany email.
Szablony pomiarów w celu szybkiej konfiguracji bez konieczności wpisywania danych za każdym startem.
Geolokalizacja miejsca startu i zatrzymania pomiarów
zapamiętywana wraz z zebranymi danymi.
Alarmowanie w czasie rzeczywistym w przypadku przekroczenia progów lub zadanego czasu.
Tecnosoft Cloud: synchronizacja danych do chmury pozwalająca na błyskawiczny dostęp do nich z dowolnego
miejsca.

Wersje aplikacji

Temp NFC Lite - bezpłatna
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TempNFC Pro - zaawansowana
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TemNFC Ent - z obsługą chmury

TempBLE - Rejestrator z Bluetooth do kontroli łańcucha chłodniczego
Konfiguracja i odczyt pomiarów z rejestratora temperatury
TempBLE odbywa się przez Bluetooth. Na urządzeniu z systemem Android należy zainstalować dedykowaną aplikację
z Google Play. Po sparowaniu ze smartfonem rejestrator
wysyła do niego bieżące odczyty z ustaloną częstotliwo-

ścią. Dane i alarmy prezentowane są w czasie rzeczywistym
(alarmy można konfigurować). Po zakończeniu pomiaru
dane można od razu wysłać przez email oraz wydrukować
przez Bluetooth po podłączeniu osobnej drukarki termicznej, a wydruk załączyć do dokumentów przewozowych.

Zakres: -30 °C ÷ +60 °C / Dokładność: ± 0.5 °C bez certyfikatu / ± 0,2 °C z certyfikatem Accredia lub innym / Rozdzielczość: 0,01
°C / Pamięć próbek: 3.840 / Bateria: 2x1,5V, do dwóch lat przy pomiarze co 15 minut / Przyciski i funkcje: natychmiastowy odczyt, parowanie przez Bluetooth / Stopień ochrony: IP67

Rejestrator TempBLE nie wymaga żadnych dodatkowych akcesoriów.
Wystarczy pobrać aplikację z Google Play i jest gotowy do pracy.
Aplikacje dla TempBLE są dostępne w Google Play

+8°C
+4°C

Główne cechy
•
•
•
•
•
•

Systemy operacyjny do obsługi: Android z BT 4.0.
Transmisja danych do smartfona/tabletu w czasie rzeczywistym.
Alarmowanie na bieżąco.
Geolokalizacja i kojarzenie miejsc z zapisanymi na liście nazwami klientów na podstawie danych z GPS smartfona.
Automatyczne wysyłanie raportów w formacie XML przez email.
Próbkowanie: od 1 minuty w górę (w krokach co 1 minutę).

Drukarka termiczna z Bluetooth
Przenośna drukarka umożliwiająca natychmiastowy wydruk danych pobranych z rejestratorów TempBLE i przekazanie ich odbiorcy towarów.

Główne cechy
•
•
•

Łączność ze smartfonem/tabletem przez Bluetooth.
Druk: papier termoczuły, 1 rolka w zestawie.
Zasilacz 12 V w zestawie.
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TempStick - Miniaturowy rejestrator temperatury
TempStick to miniaturowy rejestrator mający wiele zastosowań: od pomiarów temperatury podczas transportu żywności,
chemikaliów czy odczynników chemicznych po monitorowanie warunków w lodówkach i chłodniach zgodnie z normami
12830 i HACCP. Wersje rejestratora z sondami zewnętrznymi oraz możliwość certyfikowanej kalibracji rozszerzają znacznie
obszar podstawowych zastosowań.

TempStick

TempStick
Probe

TempStick
Probe -80

TempStick
Probe 200

Z czujnikiem wewnętrznym

Z sondą zewnętrzną na kablu

Dla zakresu od -80°C

Dla zakresu do 200°C

Zakres: -30 °C ÷ +60 °C

Zakres sondy: -40 °C ÷ +80 °C

Zakres sondy: -80 °C ÷ +20 °C

Zakres sondy: 0 °C ÷ +200 °C

Wymiary: 50 x 24 x 10 (mm) / Dokładność: ± 1 °C bez certyfikacji / ± 0,25 °C z certyfikacją Accredia / Rozdzielczość: 0,03 °C / Pamięć próbek: 2.730 /
Bateria: do 10 lat lub 3 miliony próbek

HumiStick - rejestrator
temperatury i wilgotności

transportu żywności, chemikaliów czy
odczynników chemicznych po monitorowanie
warunków w halach i magazynach.
Specjalna powłoka zabezpiecza czujnik przed
wpływem zanieczyszczeń i gwarantuje poprawność odczytów.

HumiStick to miniaturowy rejestrator temperatury i wilgotności mający wiele zastosowań: od pomiarów temperatury podczas

Wymiary: 50 x 24 x 15 (mm) / Zakres temperatur: -30 °C ÷ +50 °C / Wilgotności: 5% ÷ 95% RH (bez kondensacji) / Dokładność temperatura: ± 0,4 °C od
+5 °C do +40 °C / ± 1 °C od -20 °C do +65 °C / Wilgotność : ± 3% RH od 20% do 80% / ± 4% RH od 5% do 95% / Rozdzielczość temperatura: 0,25 °C
Wilgotność: 0,1% RH / Pamięć próbek: 1.365 / Bateria: do 10 lat lub 3 miliony próbek

Akcesoria do TempStick i HumiStick
TecnoStick Interface

Interfejs i kabel USB do konfigurowania i odczytu danych z rejestratorów TempStick i HumiStick.

SRI (Starter & Reader) Interface

Przenośny moduł do programowania, odczytu i przechowywania danych z rejestratorów.
Polecany jako wygodna opcja w transporcie
z monitoringiem temperatury i wilgotności.

StickLog Pro

Bezpłatne oprogramowanie dla Windows do konfiguracji i odczytu danych z rejestratorów TempStick i HumiStick.
Dostępne do pobrania ze strony internetowej producenta www.tecnosoft.eu

Cechy oprogramowania
•
•
•
•

Wykres z podglądem danych i zoomem.
4 rodzaje limitów: minimum, maksimum,
absolutne minimum, absolutne maksimum.
Zarządzanie danymi: grupowanie według
dat i numerów seryjnych rejestratorów.
Indeks cieplny i obliczanie punktu rosy (tylko
dla HumiStick), wyliczanie MKT.

Wymagania systemowe: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32, 64 bit)
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•
•
•
•

Eksport danych w formacie Excel.
Drukowanie raportów zawierających zebrane dane, tabele i wykresy.
Tworzenie profili w celu szybkiego
programowania rejestratorów.
Konfigurowalne katalogi z danymi.

Syrinx – Bezprzewodowy system rejestracji temperatury i wilgotności
Syrinx jest bezprzewodowym systemem rejestracji temperatury i wilgotności przeznaczonym do hal, magazynów, pomieszczeń, laboratoriów, szpitali, muzeów, chłodni i zamrażarek. Podstawowym elementem systemu są radiowe moduły ZED obsługujące jednocześnie
do dwóch czujników. System w inteligentny sposób wykrywa wymianę czujników co pozwala na ich bezproblemową rekalibrację. Wystarczy wymienić czujnik, któremu skończyła się ważność kalibracji na nowy skalibrowany, a system sam rozpozna zmianę. Moduł ZED można wyposażyć w czujniki różnego typu, co daje szerokie spektrum zastosowań.

ZED – moduł radiowy

EAP – radiowy punkt
dostępowy

Syrinx – bank danych

FridgeLog Z – analiza
danych

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Dwukierunkowa komunikacja.
Dane zapisywane w pamięci
urządzenia.
Współpraca z 2 czujnikami.
Opcja: wyświetlacz LCD.
Opcja: zasilanie zewnętrzne.
Łatwa i szybka wymiana
czujników.

•

EAP udostępnia sieć
radiową obsługującą wiele
modułów ZED.
EAP może służyć jako
odbiornik danych w trybie
off-line.

•
•

Zbiera i przechowuje dane
pochodzące z różnych EAP.
Zarządza dostępem do
danych.
Zarządza powiadomieniami
o alarmach.

ZED – moduł radiowy

•
•
•
•
•

Oprogramowanie
zarządzające systemem.
Monitoring i dostęp do
danych.
Obliczanie MKT.
Analiza krzywych.
Powiadomienia: alarmy.
Wyświetlanie danych:
wykres i tabele (eksport
do Excela).

EAP – punkt radiowy

EAP – punkt radiowy
Syrinx – bank danych

Powiadomienia o alarmach:
•
•

Email
SMS
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Producent

Autoryzowany dystrybutor
TeleScope S.C.
Czerwona Droga 26
02-496 Warszawa
+48 22 203 5235
omnic.pl
centrumpomiarow.pl

Tecnosoft SRL
Via Luigi Galvani 4
20068 Peschiera Borromeo, Włochy
tecnosoft.eu

Wsparcie techniczne w Polsce

Sprzedaż w Polsce

kontakt@omnic.pl

@Tecnosoft.loggers
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