Żywność i napoje
Rejestrowanie danych w przetwarzaniu żywności i napojów
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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.

Wykorzystanie rejestratorów
w produkcji żywności i napojów
Oferujemy szeroki zakres rejestratorów temperatury, wilgotności i ciśnienia przeznaczonych dla przetwórstwa żywności. Wykonane są z bezpiecznych materiałów, są całkowicie zatapialne, pracują w temperaturach do 140 °C i ciśnieniu do
5 barów. Zakres temperatury roboczej można zwiększyć ponad 140°C stosując
dedykowane osłony termiczne.

Obszary zastosowań
Pasteryzacja

Gotowanie

Sterylizacja

Pieczenie

Apertyzacja

Wypiekanie

Suszenie

Wędzenie

Faszerowanie

Chłodzenie

Zgodność ze standardami
Systemy Tecnosoft są zgodne z następującymi normami i wytycznymi:
UNI EN 285

Sterylizacja - Sterylizatory parowe - Duże sterylizatory

ISO 17665

Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych

HACCP

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli

FDA 21 CFR Part 11

Regulacje amerykańskiej Agencji Żywności i Leków

BRC

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności British Retail Consortium

GAMP

Dobra Praktyka Wytwarzania w systemach zautomatyzowanych
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Rejestratory temperatury, wilgotności i ciśnienia w produkcji żywności i napojów
Oferujemy rejestratory przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach. Dla większości modeli dostępne są
różne typy sond. Użytkownik może sam wymieniać baterie. Istnieje możliwość wzorcowania na zamówienie.

SterilDisk

Czujnik wewnętrzny –
sztywna sonda Ø 4 mm
Długość sondy: 10 mm
Zakres: -20°C ÷ +140°C

P/S-Micro

Wymiary: 17,4 h x 36,5 Ø (mm) / Dokładność: ± 0,2 °C / Rozdzielczość: 0,01°C / Pamięć próbek: 20.224
Bateria: +1.400.000 próbek @25°C

Sztywna sonda Ø 3 mm

Gwintowana sonda Ø 3 mm

Elastyczna sonda Ø 3 mm

Długość sondy:
20/50/100/150 mm
Zakres: -20°C ÷ +140°C

Długość sondy: dowolna na
żądanie
Zakres: -20°C ÷ +140°C

Długość sondy:
50 mm lub inna na żądanie
Zakres: -20°C ÷ +140°C

Dokładność: ± 0,1 °C / Rozdzielczość: 0,01°C / Pamięć: 20.224 / Długość sondy: 20/50/100/150 mm lub inna na
żądanie

P/S-Micro
ze sztywną sondą Ø 3 mm

P/S-Micro L
ze sztywną sondą Ø 3 mm

P/S-Micro XL
ze sztywną sondą Ø 3 mm

Wymiary: 14 h x 17 Ø (mm)
Zakres P-Micro: 0°C ÷ +100°C
Zakres S-Micro: 0°C ÷ +140°C
kalibrowalna do 220°C
Bateria: 560.000 próbek @25°C

Wymiary: 39 h x 17 Ø (mm)
Zakres P-Micro L: -40°C ÷ +100°C
Zakres S-Micro L: -40°C ÷ +140°C
kalibrowalna do 220°C
Bateria: 10.000.000 próbek @25°C

Wymiary: 64 h x 17 Ø (mm)
Zakres P-Micro XL: -40°C ÷ +100°C
Zakres S-Micro XL: -40°C ÷ +140°C
kalibrowalna do 220°C
Bateria: 17.000.000 próbek @25°C

P/S-Radio kontrola w czasie rzeczywistym
Wymiary: 76 h x 30 Ø (mm) / Dokładność: ± 0,1 °C / Rozdzielczość:
0,01°C / Pamięć: 121.171 / Bateria: +3.800.000 próbek @25°C

Pasteur/SterilDisk Can do puszek i butelek
Wymiary: 17,4 h x 36,5 Ø (mm) / Dokładność: ± 0,2 °C / Rozdzielczość:
0,01°C / Pamięć: 20.224 / Bateria: +1.400.000 próbek @25°C

Sztywna sonda Ø 3 mm

Elastyczna sonda Ø 3 mm

Sztywna sonda Ø 3 mm

Długość sondy: 20/50/100/150 mm
lub inna na żądanie
Zakres P-Radio: -40°C ÷ +100°C
Zakres S-Radio: -40°C ÷ +140°C

Długość sondy: 50 mm
lub inna na żądanie
Zakres P-Radio: -40°C ÷ +100°C
Zakres S-Radio: -40°C ÷ +140°C

Długość sondy: 95/130/148 mm
lub inna na żądanie
Zakres PasteurDisk Can: -20°C ÷ +100°C
Zakres SterilDisk Can: -20°C ÷ +140°C

PressureDisk rejestracja ciśnienia
Wymiary: 43,22 h x 35 Ø (mm) / Dokładność temperatury: ± 0,1 °C
Rozdzielczość temperatury: 0,02°C / Rozdzielczość ciśnienia: 2 mbar
Dokładność ciśnienia: ± 15 mbar / Pamięć: 27.264 / Bateria:
+6.000.000 próbek @25°C

RHTemp rejestracja temperatury i wilgotności
Rozdzielczość temperatury: 0,015°C / Rozdz. wilgotności: 0,02% RH
Pamięć: 10.112 / Zakres wilgotności: 0% ÷ 100% RH (bez kondensacji) / Wymiary L/XL: 46/71 h x 17 Ø (mm) / Bateria L/XL:
+8.000.000/+14.000.000 próbek @25°C

Ciśnienie i temperatura

Ciśnienie

RHTemp80 L/XL

RHTemp125 L/XL

Długość sondy: 20 l x Ø 3 mm
Zakres temperatury: -40°C ÷ +140°C
Zakres ciśnienia: 0 ÷ 5 barów bezwzględnych

Praca w temperaturze pomiędzy 0°C
a +140°C
Zakres ciśnienia: 0 ÷ 5 barów bezwzględnych

Zakres temp.: -40°C ÷ +80°C
Dokładność temp.: ± 0,2 °C (0 °C ÷
+60°C) / ± 0,5 °C (-20 °C ÷ +80 °C)
Dokładność wilgotn.: ± 1,8% RH (0% ÷
80%) / ± 4% RH (80% ÷ 100%)@ 23°C

Zakres temperatury: -40°C ÷ +125°C
Dokładność temp.: ± 0,2 °C (0 °C ÷ +60
°C) / ± 0,5 °C (-20 °C ÷ +125 °C)
Dokładność wilgotn.: ± 1,8% RH (0% ÷
85%) / ± 3% RH (85% ÷ 100%) @ 23°C
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TS Manager
Oprogramowanie do procesów walidacji autoklawów zgodne z FDA 21 CFR Part 11
TS Manager to oprogramowanie
stworzone zgodnie z wytycznymi regulacji 21 CFR Part 11 oraz
GAMP (brak możliwości zmiany zapamiętanych danych). Umożliwia
zbieranie, wyświetlanie i analizowanie danych ze wszystkich rejestratorów przeznaczonych do pracy
w wysokich temperaturach, ciśnieniu i wilgotności.

SPD

Posiada funkcje do walidacji pracy
autoklawów z modułem raportującym. Intuicyjny interfejs pozwala
w prosty sposób tworzyć listy klientów i urządzeń, profile do walidacji
i analizy procesów, jak również konfigurować rejestratory i pobierać
z nich dane. Dodatkowo oferujemy
protokoły kwalifikacyjne IQ/OQ.

Intuicyjne i proste w obsłudze oprogramowanie do zarządzania rejestratorami przeznaczonymi do pracy w wysokich temperaturach. Dostępne bezpłatnie na tecnosoft.eu

Cechy i funkcje
•
•

Zarządzanie danymi: sortowanie pomiarów po dacie

kami, czas rejestracji, notatki użytkownika, automatyczna

rozpoczęcia i numerze seryjnym rejestratora.

kalkulacja F0 i PU na podstawie ustawionych parametrów

Wyświetlanie danych: wykresy (z funkcją zoom)

Z i N.

i tabele (z możliwością eksportu do Excela), znaczniki

•

Parametry: inaktywacja (F0, PU, A0 etc.)

czasu startu i końca procesu, drukowanie raportów

•

Alarmy: akustyczny i/lub wizualny na lokalnym PC (tylko dla
rejestratorów w wersji radiowej P-Radio i S-Radio).

zawierających wszystkie zebrane dane. Wykresy w trybie multi.
•

•

Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski,
hiszpański, japoński i wkrótce polski.

Konfigurowalne parametry: odstęp pomiędzy prób-

Tworzenie raportów i analiza zebranych danych
Oprogramowanie SPD posiada wiele opcji i jest łatwe w użyciu.
Pozwala na zaprogramowanie opóźnienia startu pomiaru, jego
czasu trwania oraz dodawanie własnych notatek. Po odczytaniu danych z rejestratora można przeglądać je w formie wykresu
(z funkcją zoom) oraz w formie tabeli (eksportowalnej do Excela).
Dla wykresów dostępna jest funkcja multi wyświetlająca wiele
krzywych na danym wykresie. Zaznaczając fragment wykresu
dwoma pionowymi liniami (markerami), można zawęzić obliczenia
wartości inaktywacji drobnoustrojów tylko do wybranego obszaru. Markerom można nadawać własne nazwy.
Oprogramowanie wylicza wartość inaktywacji (F0, PU, A0 etc.)
w celu oceny jakości procesu sterylizacji/pasteryzacji. Dla danego
procesu można ustawić wartość parametru Z i temperaturę odniesienia. Kompletny raport zawierający wykres, tabelę z danymi

pomiarowymi, numer seryjny rejestratora i notatki użytkownika
można wydrukować. Możliwe jest sprawdzenie stanu baterii podłączonego urządzenia rejestrującego.
Oprogramowanie SPD obsługuje również bezprzewodowe rejestratory P-Radio i S-Radio przeznaczone do pasteryzacji i sterylizacji. Dane z tych urządzeń można pobierać w czasie rzeczywistym
podczas trwania procesu za pośrednictwem odbiornika radiowego podłączanego do komputera przez USB. Obserwując na bieżąco pojawiające się dane można ustawiać alarmy (dla docelowego
stopnia śmiertelności i wartości temperatury). System pozwala
na jednoczesną obserwację 4 rejestratorów, z których dane można dodawać do wykresu w dowolnym momencie. Dla wybranej
krzywej można sprawdzić wyliczenia stopnia inaktywacji pomijając dane z pozostałych rejestratorów.

Wymagania systemowe: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32, 64 bit)
W JAKI SPOSÓB MIERZYSZ JAKOŚĆ?
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Akcesoria i wyposażenie dodatkowe
DiskInterface HS
Podstawka do konfiguracji i odczytu danych przez
USB ze wszystkich typów rejestratorów przeznaczonych do wysokiej temperatury i ciśnienia.

DiskInterface HS Mini
Podstawka do konfiguracji i odczytu danych przez
USB z rejestratorów przeznaczonych do wysokiej temperatury serii SterilDisk takich jak Pasteur/SterilDisk
Can, P-Micro, S-Micro.

Podstawka wieloportowa
Podstawka do konfiguracji i odczytu danych
z jednocześnie 5 rejestratorów.

Odbiornik radiowy USB
Odbiornik radiowy do obsługi rejestratorów P-Radio
i S-Radio podłączany do komputera przez USB.

Odbiornik radiowy PLC 4-20 mA
Odbiornik radiowy 4-20 mA ze złączem PLC przeznaczony do rejestratorów P-Radio i S-Radio.

Antena do autoklawów
Antena umieszczana bezpośrednio w autoklawie
dla polepszenia odbioru sygnału radiowego. Antena
może być podłączona do odbiornika zamiast standardowej anteny.

Osłony termiczne
Dodatkowe zabezpieczenia przeznaczone dla modeli S-Micro i S-Micro XL do pracy
w temperaturach przekraczających 140 °C.
Zabezpieczenie termiczne pozwala na pracę rejestratora przez określony czas
w poszerzonym do 220 °C zakresie temperatury roboczej.
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System mocowania w opakowaniach z żywnością
Prawidłowe umieszczenie sondy rejestratora w środku pasteryzowango lub sterylizowanego produktu gwarantuje prawidłowe monitorowanie całego procesu. Ważne jest, aby właściwie monitorować strefę najmniej i najbardziej gorącą.
Oferujemy kilka systemów mocowania rejestratorów i sond dla różnych rodzajów opakowań.

Mocowanie sond wysokotemperaturowych w opakowaniach zamkniętych
Oferowany system mocowania może być stosowany do puszek, słoików, pokrywek metalowych, kapsli, opakowań retortowych i tym podobnych pojemników. Umożliwia ustawianie rejestratorów na wymaganej wysokości/głębokości wewnątrz
pojemnika, bez wpływu na masę monitorowanego produktu. Za pomocą tego samego rejestratora można monitorować
różne typy produktów w różnych opakowaniach regulując głębokość na jaką wpuszczana jest sonda.

Komplet mocujący
•

Narzędzie do nitowania
20 M5 / 20 M8.

•

Rygiel blokujący.

•

Gwintowana wkładka.

•

Teflonowy korek do rygla i sond.

System montażu wewnątrz opakowań
System umożliwia umieszczenie rejestratorów wysokotemperaturowych
na dnie, ścianie lub pokrywie pojemnika.
Zestaw mocujący zawiera trzpienie o długości 10, 20, 30 i 40 mm oraz odporną na temperaturę do 140°C taśmę samoprzylepną o długości 1 metra.
Na gwintowany trzpień, dobrany do wielkości pojemnika, nakręca się dwie
podstawy. Taśmą klejącą mocuje się jedną podstawę do wnętrza pojemnika (dna, ściany lub pokrywki), a do drugiej przykleja się rejestrator. Taśmę
samoprzylepną można łatwo wymienić.
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Autoryzowany dystrybutor
TeleScope S.C.
Czerwona Droga 26
02-496 Warszawa
+48 22 203 5235
omnic.pl
centrumpomiarow.pl

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

Sprzedaż w Polsce

Wsparcie techniczne w Polsce

kontakt@omnic.pl

@Tecnosoft.loggers
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Tecnosoftsrl
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