Polska myœl techniczna
dla laboratorium, medycyny i przemys³u

Rejestrator transportu z wbudowan¹ drukark¹

Bezprzewodowy system pomiarowy

Oferujemy innowacyjne rozwi¹zania dla potrzeb
akredytowanych laboratoriów mikrobiologicznych,
medycyny, farmacji, krwiodawstwa zgodnie z
wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - GLPs
Zgodnie z wymaganiami Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej Leków
wykonujemy kwalifikacje
IQ i OQ dla naszych
Komputerowy monitoring
systemów monitoringu temperatury lub/i wilgotnoœci
klimatu w hurtowniach
zgodny z wymaganiami PCA
farmaceutycznych

Dla Laboratoriów Akredytowanych,Firm spe³niaj¹cych wymogi HACCP,
GMP, GLPs oraz normy serii ISO 9000 dostarczamy
œwiadectwa wzorcowania Urzêdu Miar Rzeczpospolitej Polskiej
Profesjonalna, polska jakoœæ
Firma PW “Geneza” sp z o.o opracowuje i produkuje
wszystkie urz¹dzenia i systemy wy³¹cznie w Polsce

Nasze produkty

THM 2008 MMC
14 : 32 14.05.07
Magazyn nr 3
Wilg.: 58.5 %
Temp.:18.74*C
TERMOHIGROMETR MIKROPROCESOROWY

Ju¿ 25 lat produkujemy:

Czujnik oporowy Pt-100
PN-EN 60 751 + A2:1997

w
Termometry
w
TermoHigrometry
w
TermoHigroBarometry
w
Rejestratory Temperatury
w
Rejestratory Wilgotnoœci
w
Czujniki Temperatury
w
Rejestratory Procesów
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0(48)12 647 61 74

www.geneza.eu

Nasze ambicje - Pañstwa korzyœci
Termometr Mikroprocesorowy

Jako specjalista, producent i kompleksowy
dostawca zapewniamy spójnoœæ pomiarow¹
ze wzorcem pañstwowym. Dokumentuj¹c
nasz¹ najwy¿sz¹ jakoœæ, produkty marki
“GENEZA” wzorcujemy wy³¹cznie w
Urzêdzie Miar Rzeczpospolitej Polskiej

15:29 11.06.16
Lodówka nr 1
Temp.: 04,26*C

Profesjonalna, polska jakoœæ
Firma PW “Geneza” sp z o.o opracowuje i produkuje
wszystkie urz¹dzenia i systemy wy³¹cznie w Polsce
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Innowacyjne rozwi¹zania
Systemy pomiaru i rejestracji marki “GENEZA” komunikuj¹ siê
z komputerem przez RS-232 lub USB oraz umo¿liwiaj¹ budowê
sieci urz¹dzeñ pomiarowych poprzez interfejs RS-485 lub te¿
Bezprzewodowo poprzez router WiFi.
Mierniki marki “GENEZA” wspó³pracuj¹ równie¿ z tabletami
zarówno w po³¹czeniu kablowym jak i poprzez WiFi.

Alarmy - modem wysy³a alarmy
SMS na trzy telefony komórkowe.
Za pomoc¹ zarejestrowanych
telefonów mo¿na uzyskaæ informacjê
o aktualnych wynikach pomiarowych
wysy³aj¹c SMS z has³em.

Wyniki pomiarowe mog¹ byæ zapisywane klasycznie na dysku
twardym komputera, ale i w chmurze danych.
Nasi in¿ynierowie przyk³adaj¹ nale¿yt¹ wagê do w³aœciwej
konfiguracji metrologicznej produkowanych przyrz¹dów
pomiarowych zarówno na etapie projektowania jak i produkcji.
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Naszym doœwiadczeniem dotycz¹cym pomiarów
w laboratorium akredytowanym, hurtowni
farmaceutycznej, szpitalu i klinice, przemyœle
spo¿ywczym i logistyce chêtnie siê podzielimy.
Wystarczy zadzwoniæ: (
601 51 11 98.

Konwerter RS-232 na sieæ LAN
pod³¹czony bezpoœrednio do
rejestratora i routera WLAN z
obs³ug¹ sieci 3G oraz specjalistyczne
oprogramowanie komputera PC
pozwalaj¹ na stworzenie lokalnej
sieci WiFi oraz na komunikacjê z
miernikiem przez Internet.

12 5

Wspó³pracuj¹ce z przyrz¹dami pomiarowymi oprogramowanie
komputerowe spe³nia wymagania dla laboratoriów
akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Firma PW “Geneza” sp z o.o
zapewnia:

Opiekê serwisow¹

Wsparcie
techniczne

Jakoœæ
Kompetencje
Us³ugi

In¿ynierskie
know - how

Integrator systemu pod³¹czony do
komputera poprzez RS-232 lub USB
pozwala po³¹czyæ rejestracjê w nawet
32 urz¹dzeniach ch³odniczych w jeden
system pomiarowy. Po³¹czenie to jest
realizowane za pomoc¹ pojedynczego
kabla RS-485, a d³ugoœæ takiej sieci
mo¿e wynieœæ nawet 900 metrów.

Profesjonalna, polska jakoœæ
Firma PW “Geneza” sp z o.o opracowuje i produkuje
wszystkie urz¹dzenia i systemy wy³¹cznie w Polsce
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Rozwi¹zania dla medycyny, weterynarii
laboratoriów mikrobiologicznych
Konstrukcja mierników marki “GENEZA” oraz specjalizowane
oprogramowanie wewnêtrznego mikroprocesora, a tak¿e
programy komputerowe do obs³ugi systemów pomiarowych
spe³niaj¹ wymagania prawne:
w
Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r
w sprawie “Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków”
(Dz. Ustaw 2015 poz. 381)
w
Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012
w sprawie “Leczenia krwi¹ w podmiotach leczniczych”
(Dz. Ustaw 2013 nr 13 poz.5)
w
Dokumentu EA04/10 Polskiego Centrum Akredytacji
“ Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych”
( Za³¹cznik E - “Wytyczne dotycz¹ce walidacji
wyposa¿enia i sprawdzania parametrów”)
w
Wymagania Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ laboratoriów
badawczych okreœlonymi w normie:
PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Zaufa³o nam miêdzy innymi 49 Stacji Sanitarno Epidemiologicznych ( w tym 10 Wojewódzkich ),
Zak³ady Higieny Weterynaryjnej i Powiatowe
Inspektoraty Weterynarii, laboratoria badania ¿ywnoœci
w tym Coca-Cola Polska i ZOTT Polska, Centra
Krwiodawstwa i Banki Krwi w klinikach i szpitalach,
laboratoria firmy Diagnostyka sp z o.o, hurtownie
farmaceutyczne w tym firmy ZIAJA Ltd. i wiele innych
instytucji i firm.

Witryna ch³odnicza z wbudowanym
Komputerowym Rejestratorem
Temperatury serii KRT

Mo¿liwoœæ wysy³ania alarmów
SMS-em oraz zdalnej akwizycji
pomiarów temperatury

Nasz sprzêt - Pañstwa korzyœci
Jako producent i kompleksowy dostawca
mo¿emy wykonaæ dla Pañstwa mapowanie
pomieszczeñ, œrodków transportu i urz¹dzeñ
termicznych. Mo¿emy tak¿e wykonaæ
kwalifikacjê IQ oraz OQ.
Mierniki marki “GENEZA” wzorcujemy
wy³¹cznie w Urzêdzie Miar Rzeczpospolitej
Polskiej zapewniaj¹c najwy¿szej rangi
spójnoœæ pomiarow¹.

Medyczna szafa ch³odnicza
przystosowana do przechowywania
worków z krwi¹, wyposa¿ona w
Komputerowy Rejestrator Temperatury
KRT-109 MMC BT

Profesjonalna, polska jakoœæ
Firma PW “Geneza” sp z o.o opracowuje i produkuje
wszystkie urz¹dzenia i systemy wy³¹cznie w Polsce
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Przetworniki/Wyœwietlacze
PW “Geneza” sp z o.o produkuje przetworniki i wyœwietlacze przystosowane
do standardowych czujników temperatury i cienkowarstwowych czujników
wilgotnoœci wzglêdnej. Mog¹ one wspó³pracowaæ z czujnikami Pt-100 oraz
z termoparami typu J, K i S. S¹ one przystosowane do monta¿u na szynê
DIN, wbudowania do szafy ch³odniczej lub mroŸniczej, b¹dŸ do monta¿u
naœciennego.

Termometr model
TC-201 L

TermoHigrometr
model THM-PU
z przetwornikiem
na standardowe
napiêcie

Termometr model
TP-100 wersja S

TermoHigrometr
model THM-PI
z przetwornikiem
na standardowy
pr¹d

Czujniki temperatury

TermoHigrometr
model THM-201 L

Termometr
model TC-PUI
z przetwornikiem
na standardowy
pr¹d i napiêcie

Termometr model Termometr model
TP-100 wersja Pt TC-201 Lm_Double

Termometr model TKP-302 SZ do
monta¿u na szynê DIN wraz
z zasilaczem przystosowanym do
monta¿u na szynê DIN

Zalety czujników temperatury
w
Szeroki zakres mierzonej temperatury:
-90*C do +350*C dla Pt - 100
-100*C do +1250*C dla termopar
w
Charakterystyka temperaturowa zgodna
z miêdzynarodowymi normami
w
Odpowiednia konstrukcja zapewniaj¹ca
krótki czas reakcji
w
Kable pomiarowe dobrane do rodzaju czujnika
w
Dostêpne ze œwiadectwem wzorcowania

G³owice RHT

Zalety g³owic RHT
w
Szeroki zakres pomiarowy:
- od 0 do 100% wilgotnoœci wzglêdnej
- od - 40*C do + 70*C
w
Odpowiednia konstrukcja
w
Filtr przeciwpy³owy

Profesjonalna, polska jakoœæ
Firma PW “Geneza” sp z o.o opracowuje i produkuje
wszystkie urz¹dzenia i systemy wy³¹cznie w Polsce
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POMIARY LABORATORYJNE
Mierniki przenoœne
Mierniki przenoœne marki “GENEZA” s¹ produkowane w
obudowie kieszonkowej oraz w obudowie semi-stacjonarnej
64,2x119

TERMOMETR
MIKROPROCESOROWY

TERMOHIGROMETR
MIKROPROCESOROWY

10 : 32
14.08.06
Lodówka Lab. 1

15:10
22.12.06
PIWet Choszczno
Wilg.: 38,5 %
Temp.: 21,04 *C

Temp.: 03.12 *C
Zakres: od -60 oC do +200 oC

TKP
402FL

KRAKÓW

THM
2002fl

KRAKÓW

Mierniki kieszonkowe maj¹ ergonomiczn¹ obudowê i s¹
standardowo zasilane z baterii 4 x1,5V o wymiarze AAA.
Opcjonalnie zamiast baterii mo¿na zastosowaæ akumulatorki
Ni-MH o napiêciu 1,2 Volt i wymiarze AAA.
Mierniki w obudowie semi-stacjonarnej s¹ zasilane za pomoc¹
wewnêtrznych akumulatorków NI-MH i maj¹ wbudowany
oddzielny mikroprocesor steruj¹cy procesem ³adowania.
Mierniki te mog¹ byæ zasilane zarówno z sieci 230 Volt jak i
z wewnêtrznych akumulatorków. Zasilacz z sieci 230 V s³u¿y
równoczeœnie jako ³adowarka akumulatorów. Mierniki w tej
obudowie maj¹ sk³adan¹ podstawkê do jego postawienia w
pozycji pionowej. Dodatkowo mierniki te maj¹ wizualny alarm
przekroczenia wartoœci alarmowej mierzonych parametrów
oraz wskaŸnik LED ³adowania akumulatorów.
Na boku tej obudowy jest slot na kartê pamiêci SD, która
pozwala na bezprzewodowe przeniesienie wyników rejestracji
z pamiêci wewnêtrznej miernika (bufora) na komputer PC.
Wszystkie mierniki przenoœne maj¹ wbudowany interfejs
RS-232 do bezpoœredniej komunikacji z komputerem PC.
W przypadku stosowania miernika z laptopem lub tabletem
mo¿na zakupiæ miernik wraz z kablem USB.
Obs³uga tych mierników jest bardzo ³atwa, intuicyjna, a
zastosowanie wyœwietlacza alfanumerycznego z polskimi
literami czyni ich obs³ugê komfortow¹.
Miernik przenoœny mo¿na zakupiæ standardowo z czujnikiem
ostrzowym, b¹dŸ z czujnikiem o zaokr¹glonej koñcówce.
Mo¿na te¿ Zastosowaæ czujnik Pt-100 w innej obudowie.

Cechy szczególne mierników:
w
Du¿y zakres pomiarowy - w zale¿noœci od typu miernika
nawet od - 90*C do + 300*C
w
Wyœmienita rozdzielczoœæ miernika 0,02*C
w
Kompaktowe wymiary i ergonomiczna obudowa
w
Wiele funkcji i komunikacja z komputerem
w
Najwy¿szej rangi spójnoœæ pomiarowa miernika
udokumentowana œwiadectwem wzorcowania Urzêdu
Miar Rzeczpospolitej Polskiej

Profesjonalna, polska jakoœæ
Firma PW “Geneza” sp z o.o opracowuje i produkuje
wszystkie urz¹dzenia i systemy wy³¹cznie w Polsce
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POMIARY LABORATORYJNE
Mierniki stacjonarne
Komputerowe Rejestratory Temperatury
PW “Geneza” sp z o.o produkuje Komputerowe Rejestratory Temperatury
przystosowane do czujników temperatury Pt-100 o charakterystyce
temperaturowej zgodnej z norm¹ PN-EN 60751 + A2:1997.
S¹ one przystosowane do monta¿u naœciennego lub do wbudowania do
szafy ch³odniczej, szafy mroŸniczej, cieplarki lub suszarki laboratoryjnej.
W przypadku zastosowania czujnika temperatury w hermetycznej obudowie,
rejestrator mo¿e równie¿ monitorowaæ temperaturê w ³aŸni wodnej.
Komputerowe Rejestratory Temperatury marki “GENEZA” s¹ produkowane
w wersji jedno, dwu, cztero i oœmiokana³owej.

Czterokana³owy rejestrator z opcj¹
pod³¹czenia modemu GSM do
wysy³ania alarmów SMS-em

Jednokana³owy rejestrator temperatury
z obs³ug¹ karty pamiêci SD do
bezprzewodowego przeniesienia na komputer
wyników rejestracji

Zalety rejestratorów temperatury
W
Szeroki zakres mierzonej temperatury ( od -90*C do + 200*C)
w
Wyœmienita rozdzielczoœæ mierzonej temperatury (0,02*C)
w
Automatyczna kompensacja b³êdu d³ugoœci kabla czujnika temperatury
w
Du¿a nieulotna, pamiêæ wewnêtrzna miernika ( 50 000 zapisów)
w
Podœwietlany wyœwietlacz alfanumeryczny 4 x 16 znaków z obs³ug¹ polskich liter
w
Komunikacja z komputerem za poœrednictwem interfejsu RS-232, USB oraz RS-485
w
Odporna na zabrudzenia i wytrzyma³a mechanicznie klawiatura
w
Wewnêtrzny akumulator podtrzymuj¹cy rejestracjê w przypadku zaniku zewnêtrznego
zasilania ( wiêkszoœæ modeli )
w
£atwoœæ instalacji
w
Mo¿liwoœæ budowy rozleg³ej przewodowej sieci rejestratorów w oparciu o interfejs RS-485
w
Mo¿liwoœæ budowy lokalnej sieci WiFi rejestratorów w oparciu o router WLAN
w
Mo¿liwoœæ komunikacji z rejestratorem lub sieci¹ rejestratorów przez Internet
w
Najwy¿szej rangi spójnoœæ pomiarowa udokumentowana œwiadectwem wzorcowania
Urzêdu Miar Rzeczpospolitej Polskiej
w
Dedykowane oprogramowanie komputerowe spe³niaj¹ce wymagania Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej (GLPs) dla laboratoriów akredytowanych.

Profesjonalna, polska jakoœæ
Firma PW “Geneza” sp z o.o opracowuje i produkuje
wszystkie urz¹dzenia i systemy wy³¹cznie w Polsce
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POMIARY LABORATORYJNE
Mierniki stacjonarne
TermoHigrometry Mikroprocesorowe
PW “Geneza” sp z o.o produkuje TermoHigrometry Mikroprocesorowe
przystosowane do czujników temperatury Pt-100 o charakterystyce
temperaturowej zgodnej z norm¹ PN-EN 60751 + A2:1997 oraz do
cienkowarstwowych czujników wilgotnoœci wzglêdnej.
S¹ one zaprojektowane do monta¿u naœciennego lub do wbudowania do
szafy ch³odniczej, cieplarki lub suszarki laboratoryjnej.
TermoHigrometry Mikroprocesorowe marki “GENEZA” s¹ produkowane
w wersji jedno, dwu, czterokana³owej.

Czterokana³owy rejestrator z opcj¹
pod³¹czenia modemu GSM do
wysy³ania alarmów SMS-em
i

Jednokana³owy termohigrometr
rejestruj¹cy z wyœwietlaniem temperatury
punktu rosy

Zalety termohigrometrów
W
Szeroki zakres mierzonej temperatury ( od - 40*C do + 60*C)
w
Pe³ny zakres pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej
w
Automatyczna kompensacja b³êdu d³ugoœci kabla czujnika temperatury
w
Du¿a nieulotna, pamiêæ wewnêtrzna miernika ( 50 000 zapisów)
w
Podœwietlany wyœwietlacz alfanumeryczny 4 x 16 znaków z obs³ug¹ polskich liter
w
Komunikacja z komputerem za poœrednictwem interfejsu RS-232, USB oraz RS-485
w
Odporna na zabrudzenia i wytrzyma³a mechanicznie klawiatura
w
Wewnêtrzny akumulator podtrzymuj¹cy rejestracjê w przypadku zaniku zewnêtrznego
zasilania ( wiêkszoœæ modeli )
w
£atwoœæ instalacji
w
Mo¿liwoœæ budowy rozleg³ej przewodowej sieci rejestratorów w oparciu o interfejs RS-485
w
Mo¿liwoœæ budowy lokalnej sieci WiFi rejestratorów w oparciu o router WLAN
w
Mo¿liwoœæ komunikacji z rejestratorem lub sieci¹ rejestratorów przez Internet
w
Najwy¿szej rangi spójnoœæ pomiarowa udokumentowana œwiadectwem wzorcowania
Urzêdu Miar Rzeczpospolitej Polskiej
w
Dedykowane oprogramowanie komputerowe spe³niaj¹ce wymagania Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej (GLPs) dla laboratoriów akredytowanych.

Profesjonalna, polska jakoœæ
Firma PW “Geneza” sp z o.o opracowuje i produkuje
wszystkie urz¹dzenia i systemy wy³¹cznie w Polsce
8

POMIARY LABORATORYJNE
Mierniki stacjonarne
TermoHigroBarometry Mikroprocesorowe
PW “Geneza” sp z o.o produkuje TermoHigroBarometry Mikroprocesorowe
przystosowane do czujników temperatury Pt-100 o charakterystyce
temperaturowej zgodnej z norm¹ PN-EN 60751 + A2:1997 oraz do
cienkowarstwowych czujników wilgotnoœci wzglêdnej i czujników ciœnienia
bezwzglêdnego. S¹ one zaprojektowane do monta¿u naœciennego.
Mierniki s¹ dedykowane do pokojów wagowych i laboratoriów, gdzie
ciœnienie barometryczne mo¿e mieæ wp³yw prowadzone badania.

Laboratorium
Ciœn.: 992 hPa
Wilg.: 48,5 %
Temp.: 21.34 *C

Model THB - 201 L

Model THB-2004

Model THB-2005

Zalety termohigrobarometrów
W
Szeroki zakres mierzonej temperatury ( od - 40*C do + 60*C)
w
Pe³ny zakres pomiaru wilgotnoœci wzglêdnej ( od 0% RH do 100% RH )
w
Pe³ny zakres pomiaru ciœnienia atmosferycznego (850 hPa do 1050hPa)
w
Automatyczna kompensacja b³êdu d³ugoœci kabla czujników
w
Du¿a nieulotna, pamiêæ wewnêtrzna miernika THB-2004 i THB-2005 ( 50 000 zapisów)
w
Podœwietlany wyœwietlacz alfanumeryczny 4 x 16 znaków z obs³ug¹ polskich liter lub LED
w
Komunikacja z komputerem za poœrednictwem interfejsu RS-232 lub USB
w
Odporna na zabrudzenia i wytrzyma³a mechanicznie klawiatura
w
Wewnêtrzny akumulator podtrzymuj¹cy rejestracjê w przypadku zaniku zewnêtrznego
zasilania ( model THB-2005 )
w
£atwoœæ instalacji
w
Mo¿liwoœæ budowy lokalnej sieci WiFi rejestratorów w oparciu o router WLAN
w
Mo¿liwoœæ komunikacji z rejestratorem lub sieci¹ rejestratorów przez Internet
w
Najwy¿szej rangi spójnoœæ pomiarowa udokumentowana œwiadectwem wzorcowania
Urzêdu Miar Rzeczpospolitej Polskiej
w
Dedykowane oprogramowanie komputerowe spe³niaj¹ce wymagania Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej (GLPs) dla laboratoriów akredytowanych.

Profesjonalna, polska jakoœæ
Firma PW “Geneza” sp z o.o opracowuje i produkuje
wszystkie urz¹dzenia i systemy wy³¹cznie w Polsce
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POMIARY LABORATORYJNE
Walidacja
Jest potwierdzeniem przez przedstawienie obiektywnego dowodu,
¿e zosta³y spe³nione wymagania dotycz¹ce konkretnego,
zamierzonego u¿ycia lub zastosowania urz¹dzenia. Celem wykazania,
¿e przyrz¹dy pomiarowe s¹ odpowiedniej klasy, prawo narzuca ich
wzorcowanie w akredytowanym laboratorium wzorcuj¹cym
zapewniaj¹cym spójnoœæ pomiarow¹.
Aby udokumentowaæ najwy¿sz¹ rangê spójnoœci pomiarowej do
wzorca pañstwowego, mierniki marki “GENEZA”, wzorcujemy w
Urzêdzie Miar Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgodnie z wymaganiami, mierniki powinny byæ wzorcowane w
laboratorium wzorcuj¹cym co 24 miesi¹ce. W okresie miêdzy wzorcowaniami, wskazania
przyrz¹dów powinny byæ walidowane przynajmniej co 12 miesiêcy. Walidacjê mierników
przeprowadza siê metoda porównawcz¹, to znaczy porównuje siê wskazania walidowanego
miernika ze wskazaniami wzorcowanego termometru referencyjnego.
Aby u³atwiæ Pañstwu dostosowanie siê do wymagañ prawnych okreœlonych w:
W
Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 w sprawie “Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
Leków Stosowanych u Ludzi” ( Dz. Ustaw 2015 poz. 381 )
w
Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie “Leczenia Krwi¹ w Podmiotach
Leczniczych ( Dz. Ustaw 2013 nr 13 poz.5)
w
Dokumencie EA 04/10 Polskiego Centrum Akredytacji “Akredytacja Laboratoriów Mikrobiologicznych
( Za³¹cznik E - “Wytyczne dotycz¹ce walidacji wyposa¿enia i sprawdzania parametrów” )
w
Wymaganiach Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ Laboratoriów Badawczych, okreœlonych w normie
PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Przygotowaliœmy zestaw, który pozwoli wykonaæ samodzielnie walidacjê z mo¿liwoœci¹ wydruku
na drukarce komputerowej i stworzenia bazy danych

Termometry i termohigrometry referencyjne marki “GENEZA”
PW “Geneza” sp z o.o produkuje specjalizowane termometry oraz termohigrometry
referencyjne mog¹ce s³u¿yæ do walidacji. Przyrz¹dy referencyjne mog¹ byæ dostarczone ze
specjalizowanym programem komputerowym wspomagaj¹cym procedury walidacji.

12:34 18.06.16
Cieplarka 3
Temp.: 37,02 *C
Wilg.: 49,5%

Niskobud¿etowy
model TKP-302SC

Innowacyjny
Kieszonkowy
model TKP-402 S.C. model TKP-202m

Innowacyjny TermoHigrometr
model THM-2002 SC

Wa¿ne:

!

Wszystkie œwiadectwa wzorcowania termometrów, termohigrometrów oraz rejestratorów stosowanych do kontroli warunków
transportu,przechowywania i dystrybucji towarów wra¿liwych na mocy prawa winny byæ sygnowane znakiem PCA lub jego
zagranicznego odpowiednika.
Kierownictwo organizacji winno zwróciæ baczn¹ uwagê na powy¿sz¹ sprawê, gdy¿, zgodnie z przepisami prawa, odpowiada
za zachowanie procedur. Czêsto pracownicy w ramach iluzorycznych oszczêdnoœci zakupuj¹ sprzêt tani, ale nie spe³niaj¹cy
podstawowych wymagañ metrologicznych. W przypadku spraw spornych b¹dŸ szkody, oszczêdnoœci na zakupie nie s¹
adekwatne do strat nie mówi¹c ju¿ o nadszarpniêciu opinii o Organizacji.
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POMIARY LABORATORYJNE
Mapowanie urz¹dzeñ i pomieszczeñ
Przed oddaniem do u¿ytkowania nowego urz¹dzenia termicznego lub
magazynu towarów wra¿liwych nale¿y wykonaæ tak zwane mapowanie
rozk³adu temperatury, a w niektórych przypadkach równie¿ Wilgotnoœci
wzglêdnej. Mapowanie takie mo¿na wykonaæ samodzielnie dysponuj¹c
odpowiedniej klasy termometrem lub termohigrometrem wzorcowym.
Celem wykazania, ¿e przyrz¹dy pomiarowe s¹ odpowiedniej klasy,
prawo narzuca ich wzorcowanie w akredytowanym laboratorium
wzorcuj¹cym zapewniaj¹cym spójnoœæ pomiarow¹. Aby udokumentowaæ
najwy¿sz¹ rangê spójnoœci pomiarowej do wzorca pañstwowego,
mierniki marki “GENEZA”, wzorcujemy w Urzêdzie Miar RP.
W procedurze mapowania czujniki temperatury i/lub wilgotnoœci wzglêdnej nale¿y umieszczaæ
w miejscach o skrajnej wartoœci wahañ temperatury. W przypadku urz¹dzeñ termicznych
czujnik referencyjny umieszcza siê w geometrycznym œrodku pó³ki, zaœ pozosta³e czujniki w
rogach pó³ki. W magazynie wysokiego sk³adowania przyjmuje siê, ¿e czujniki winny siê
znajdowaæ oko³o 0,5 metra powy¿ej najwy¿szego rega³u, w po³owie wysokoœci sk³adowania i
oko³o 0,5 metra nad pod³og¹. W samochodzie ch³odni istotne jest okreœlenie jak szybko
przestrzeñ ³adunkowa zostanie sch³odzona do ¿¹danej temperatury i czy nie zostan¹
przekroczone wartoœci graniczne temperatur.
Mapowanie ma istotne znaczenie w przypadku przechowywania i transportu leków oraz krwi,
gdzie musi byæ zachowana temperatura w zakresie od +2*C do + 8*C. Mapowanie jest w tych
przypadkach usankcjonowane prawnie Rozporz¹dzeniami Ministra Zdrowia RP i Dyrektywami
Unii Europejskiej.

Urz¹dzenia do mapowania
W zwi¹zku z licznymi pytaniami dotycz¹cymi przyrz¹dów do pomiaru temperatury przy
walidacji cieplarek, ³aŸni wodnych, sterylizatorów i lodówek laboratoryjnych spe³niaj¹cych
wymagania okreœlone w dokumencie EA-4/10 PCA " Akredytacja laboratoriów
mikrobiologicznych" (pkt.6.2 "Wzorcowanie i sprawdzanie parametrów), mi³o nam
poinformowaæ, ¿e nasza Firma opracowa³a i wdro¿y³a do produkcji system KRT-807 D/808DUG
s³u¿¹cy do realizacji tych celów.
Aby zoptymalizowaæ wykorzystanie urz¹dzenia w okresach miêdzy walidacjami, system
KRT-808 DUG, mo¿e s³u¿yæ jako 8-mio kana³owy rejestrator temperatury (zakres pomiarowy
od -90*C do + 200*C, przy rozdzielczoœci 0,02*C.
KOMPUTEROWY REJESTRATOR TEMPERATURY

14:32 06.05.06
Ch³odnia 2

2

20

ø3.2x10

Temp.: 05.48*C
100

KRT

Wydruk

807d

190

DRUK
Plomba gwarancyjna
Naruszenie powoduje
utratê gwarancji

Nr.1/2006
012 647 61 74

Protokó³ z mapowania
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£añcuch ch³odniczy w medycynie, farmacji i laboratorium
Rejestrator Temperatury czy TermoHigrometr Rejestruj¹cy s¹ tak zaprojektowane, aby
monitorowaæ temperaturê i/lub wilgotnoœæ wzglêdn¹ powietrza w przestrzeni ³adunkowej
samochodu b¹dŸ w magazynie logistycznym. Jednak czêsto przez producentów sprzêtu
ch³odniczego lub klimatyzacyjnego rejestratory s¹ do³¹czane jako jego integralna czêœæ.
W takim przypadku system rejestruj¹cy mo¿e otrzymywaæ niepo¿¹dane sygna³y z systemu
ch³odniczego ( za³¹czanie/wy³¹czanie sprê¿arki, proces odszraniania itd ) .
Tak¿e w nowoczesnych lodówkach laboratoryjnych, farmaceutycznych i medycznych
stosuje siê sterowniki mikroprocesorowe, steruj¹ce ró¿nymi funkcjami szafy ch³odniczej,
ze zintegrowanym systemem rejestracji temperatury. Taka filozofia rzadko mo¿e byæ
adoptowana w systemach przechowywania produktów farmaceutycznych czy medycznych
i zdecydowanie nie jest polecana. Taki rejestrator jest po prostu dedykowany do okreœlania
wydajnoœci lodówki. W przypadku uszkodzenia lub problemu z elektronik¹ w szafie
ch³odniczej, zintegrowany rejestrator temperatury przestaje dzia³aæ w³aœnie wtedy, gdy jest
najbardziej potrzebny. Ponadto, rejestrator zintegrowany z systemem ch³odzenia zazwyczaj
ze wzglêdów technicznych, nie mo¿e byæ wzorcowany przez laboratorium wzorcuj¹ce.
Celem unikniêcia niepo¿¹danych sygna³ów z systemu ch³odniczego i b³êdów pomiarowych
wynikaj¹cych z niew³aœciwego umieszczenia czujników temperatury fundamentaln¹ zasad¹
jest, aby rejestrator by³ niezale¿nym od sytemu ch³odniczego lub klimatyzacyjnego.
Unijne dyrektywy EEC i szczegó³owe przepisy okreœlaj¹ jednoznacznie, ¿e tylko niezale¿ne
od systemu ch³odzenia, wzorcowane rejestratory s¹ jedynym sposobem na zachowanie
prawid³owego ³añcucha ch³odniczego w logistyce próbek laboratoryjnych, lekarstw i krwi.

Sprzêt marki “GENEZA”
PW “Geneza” sp z o.o produkuje rejestratory do samochodów ch³odni, lodówek i zamra¿arek
medycznych, farmaceutycznych i laboratoryjnych. Produkujemy tak¿e systemy monitoringu
do magazynów logistycznych po³¹czone w sieæ za pomoc¹ interfejsu RS-485 lub WiFi.
12 5
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Rejestrator samochodowy
z wbudowan¹ drukark¹

Rejestrator
wbudowany

Sieæ przewodowa
RS-485 w magazynie

Sieæ WiFi w
magazynie

Najwy¿szej rangi spójnoœæ pomiarowa mierników udokumentowana œwiadectwem wzorcowania
wydanym przez Urz¹d Miar Rzeczpospolitej Polskiej
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Magazynowanie materia³ów wra¿liwych
Du¿ym wyzwaniem dla firm logistycznych jest monitoring warunków przechowywania oraz transportu
materia³ów wra¿liwych takich jak krew, lekarstwa czy szczepionki. W takim przypadku stosowanie
wizualnych lub akustycznych alarmów mo¿e byæ niewystarczaj¹ce, gdy¿ w weekend czy w nocy obs³uga
magazynu mo¿e byæ nieobecna. Zdarza siê te¿, ¿e w nocy i czêsto w trakcie weekendu, s¹
konserwowane sieci energetyczne, co skutkuje nawet kilkugodzinnymi wy³¹czeniami pr¹du. Dlatego te¿
wtedy stosuje siê powiadamianie SMS-em odpowiednich s³u¿b technicznych o zaistnia³ej awarii.
W przypadku awarii zaniku napiêcia zasilaj¹cego na przyk³ad lodówkê, czy te¿ Zmiany temperatury poza
zakres warunków przechowywania materia³u wra¿liwego, SMS-y powinny byæ wysy³ane automatycznie.
Natomiast za pomoc¹ zarejestrowanych telefonów mo¿na uzyskaæ informacjê o aktualnych temperaturach
wysy³aj¹c SMS-a z has³em, co jest wymogiem proceduralnym.
Nale¿y tutaj przestrzec przed iluzorycznymi oszczêdnoœciami polegaj¹cymi na zastosowaniu
niskobud¿etowych rozwi¹zañ z wewnêtrznymi modu³ami GSM, nieposiadaj¹cymi homologacji do pracy
z sieciami komórkowymi w Polsce i w Unii Europejskiej. Tego typu rozwi¹zanie mo¿e niew³aœciwie
wspó³pracowaæ z kart¹ SIM czy te¿ z sieci¹ komórkow¹ i w efekcie nie wys³aæ SMS-a alarmowego.

Wa¿nym elementem bezpieczeñstwa jest stosowanie modemu zewnêtrznego posiadaj¹cego
homologacjê i spe³niaj¹cego odpowiednie dyrektywy telekomunikacyjne oraz kart SIM
operatorów maj¹cych w³asn¹ infrastrukturê do obs³ugi sieci komórkowych. Operatorzy
korzystaj¹cy z dzier¿awionej infrastruktury czêsto nie maj¹ priorytetów w wysy³aniu SMS-ów.

Sprzêt marki “GENEZA” - Przemyœlane rozwi¹zanie
W wielu tanich rozwi¹zaniach stosuje siê rejestratory zasilane za pomoc¹ baterii.
W przypadku awarii zasilania sieci 230 V miernik bateryjny, zazwyczaj nie wyœle SMS-a
alarmowego. Mo¿e siê te¿ zdarzyæ, ¿e bateria zasilaj¹ca w³aœnie siê wy³adowa³a, gdy
trzeba wys³aæ SMS-a o przekroczeniu temperatury przechowywania materia³u.
W rozwi¹zaniach marki “GENEZA” nie stosujemy tanich kompromisów.
Wszystkie nasze rejestratory z powiadamianiem SMS s¹ zasilane z sieci 230 Volt i z
tego samego gniazdka co sprzêt ch³odniczy do przechowywania materia³ów wra¿liwych
oraz posiadaj¹ wewnêtrzny akumulator do³adowywany podczas normalnej pracy miernika.
Specjalny mikroprocesor steruje do³adowywaniem akumulatora i monitoruje ewentualn¹
awariê zasilania zewnêtrznego. W przypadku braku sieci 230 V zasilaj¹cej sprzêt
ch³odniczy, mikroprocesor monitoruj¹cy w³¹cza awaryjne zasilanie akumulatorowe miernika
a mikroprocesor g³ówny steruje modemem, aby wys³a³ SMS alarmowy. W takim przypadku
mikroprocesor prze³¹cza miernik w stan hibernacji wybudzaj¹c go tylko na moment
rejestracji temperatury do pamiêci wewnêtrznej. W ten sposób przed³u¿a siê czas dzia³ania
miernika w trybie awaryjnym. Aby SMS-y mog³y byæ wysy³ane, modem musi byæ pod³¹czony
do zasilacza UPS.
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Transport materia³ów wra¿liwych
Podczas transportu materia³ów wra¿liwych konieczne jest monitorowania temperatury, a w przypadku
leków równie¿ wilgotnoœci wzglêdnej. Stosownie do Rozdzia³u 9, § 9.2 punkt 7 Rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia RP “Dobra Praktyka Dystrybucyjna Leków” ( Dz. Ustaw nr 2015 poz 381) “sprzêt
stosowany do monitorowania temperatury w czasie transportu w pojazdach lub kontenerach musi byæ
przynajmniej raz do roku walidowany i kalibrowany”. Celem udokumentowania zachowania ³añcucha
ch³odniczego system monitoringu powinien umo¿liwiaæ wydruk zawieraj¹cy niezbêdne dane
jednoznacznie identyfikuj¹cy zarówno miernik jak numer transportu i przynajmniej temperatury oraz
wilgotnoœci: minimalne, maksymalne i œrednie.
W przypadku transportu mniejszych iloœci materia³ów wra¿liwych bardzo czêsto stosuje siê torby
lodówki pasywne lub aktywne. W torbach pasywnych stosuje siê wk³ady mro¿¹ce, które po
wczeœniejszym zamro¿eniu w zamra¿arce stacjonarnej wk³ada siê do torby lodówki. Natomiast
torby lodówki aktywne posiadaj¹ ogniwa Peltiera zasilane z gniazda zapalniczki samochodu. Które
w zale¿noœci od mocy sch³adzaj¹ zawartoœæ torby nawet o kilkanaœcie stopni poni¿ej temperatury
otoczenia. W wiêkszych kontenerach transportowych stosuje siê niekiedy sprê¿arkowe agregaty
ch³odnicze.
Warto jeszcze raz podkreœliæ, ¿e w przypadku sk³adowania czy transportowania towarów wra¿liwych,
oszczêdzanie na systemach ch³odniczych i systemach do monitoringu temperatury i/lub wilgotnoœci
wzglêdnej po prostu siê nie op³aca, gdy¿ Ewentualne szkody lub sprawy sporne mog¹ byæ
niewspó³miernie du¿e w stosunku do oszczêdnoœci p³yn¹cej z zakupu nieprofesjonalnego rozwi¹zania.
Za mark¹ producenta stoi te¿ Fachowa wiedza i porada dotycz¹ca monta¿u oraz obs³uga posprzeda¿na.
Przypadkowy sprzedawca nie jest w stanie sprostaæ tym wyzwaniom.
.

Sprzêt marki “GENEZA” - Przemyœlane rozwi¹zanie
PW “Geneza” sp z o.o produkuje specjalizowane rejestratory temperatury i termohigrometry do
monitoringu w transporcie ch³odniczym. Rejestratory te mog¹ byæ instalowane zarówno w kabinie
kierowcy jak i w przestrzeni ³adunkowej samochodu. Rejestratory te s¹ wyposa¿one w wbudowan¹
drukarkê umo¿liwiaj¹c¹ natychmiastowy wydruk dokumentuj¹cy przebieg transportu, gdy¿ zawiera
on wszystkie dane wymagane przepisami prawa.
W przypadku torby lodówki oferujemy innowacyjne rozwi¹zanie z wewnêtrznym czujnikiem
temperatury Pt-100, do którego za poœrednictwem zewnêtrznego gniazdka pod³¹cza siê termometr
rejestruj¹cy TKP-402 S.C. Termometr ten ma wewnêtrzne litowe baterie zasilaj¹ce, ale mo¿e byæ
tak¿e zasilany z gniazda zapalniczki samochodu a przy kopiowaniu wyników rejestracji z pamiêci
nieulotnej na komputer równie¿ z sieci 230 V.
Do rejestratorów dostarczamy tak¿e Specjalizowany program komputerowy, spe³niaj¹cy wymagania
prawne i pozwalaj¹cy na stworzenie bazy danych monitoringu transportu materia³ów wra¿liwych.

Profesjonalna, polska jakoœæ
Firma PW “Geneza” sp z o.o opracowuje i produkuje
wszystkie urz¹dzenia i systemy wy³¹cznie w Polsce

14

