Robusztus:
Intuitív:
Megbízható:
Sterilizálási és fagyasztó-szárító folyamatok hatékony validálása
a testo 190 CFR adatgyűjtő rendszerrel.

Teljes körű támogatás:
Validálás a Testo megoldásaival.
A sterilizálási és fagyasztó-szárító folyamatok validálása a

Bízza ránk teljes validálási folyamatát és élvezze az

minőségbiztosítás kulcsfontosságú része, mely demonstrálja

erőforrás-barát, teljes körű megoldás nyújtotta előnyöket,

a magas szintű termékbiztonságot. testo 190 CFR adatgyűjtő

mellyel megbízható módon érheti el a GMP megfelelőséget.

rendszerünk igényei szerint támogatja Önt az előírásokban

Természetesen egyéni szolgáltatásokat is biztosítunk, melyeket

foglalt követelmények hatékony teljesítésében.

teljesen Önre szabva érhet el, mint például oktatások,
kalibrálás, kvalifikálás és validálás. A Testo minden értelemben
megbízható partner az Ön követelményeinek teljesítésében.
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Hardver, szoftver, szolgáltatás:
A hatékony validálás építőelemei.

A CFR adatgyűjtők négy hőmérséklet és egy nyomás mérésére alkalmas
kivitelben érhetők el. Az adatgyűjtők robusztusak és megbízhatóak, ellenállóak. A menetes rekesz révén az elemek mindössze másodpercek alatt cserélhetők, bármilyen szerszám használata nélkül. A hermetikusan zárt kialakításnak köszönhetően az adatgyűjtők még az elemek cseréje után is légtömörek
maradnak.

A multifunkciós műszertáska teljessé teszi a testo 190 adatgyűjtő
rendszert. A táska robusztus, kis méretű és praktikus, az adatgyűjtők tárolása
mellett azok konfigurálására és a mért értékek kiolvasására is alkalmas.
Minden táskában található egy programozó és kiolvasó egység, amivel
egyszerre akár 8 adatgyűjtőt lehet konfigurálni, valamint az általuk mért
értékeket kiolvasni.

Az adatgyűjtők programozása és a mért értékek kiolvasása a felhasználóbarát testo 190 CFR szoftverrel lehetséges. Az adatelemzéshez nincs
szükség a mérések exportálására (pl. Excelbe). Egyetlen kattintással audit-biztos dokumentáció készíthető, ami természetesen megfelel a 21 CFR Part 11.
előírásainak.

Kalibrálás
Adatgyűjtők és autoklávok, fagyasztó-szárító rendszerekhez.
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Innováció a legkisebb térben:
A testo 190 előnyei.
A testo 190 CFR adatgyűjtők 5 változatban érhetők el: 4

Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető bármilyen szerszám

hőmérséklet és 1 nyomás mérésére képes adatgyűjtő. A

vagy kenőanyag használata nélkül. És, így a testo 190

hermetikusan zárt méréstechnológia egy külön nemesacél

segítségével nem kell aggódnia a „10% hibahatár” elérése

műszerházban található, így az adatgyűjtő rendkívül

miatt.

megbízható és robusztus.
Érzékelők széles választéka
Az érzékelők különböző
szériakivitelben kaphatók.

Változtatható magasság
A mérési feladattól függően
állíthatja az adatgyűjtő magasságát
a két méretben elérhető elemek
segítségével.

Egyszerű rögzítési lehetőség
Praktikus megoldás a rögzítőbilincs
csatlakoztatásához.

Egyedi tervezés
Az elem és a méréstechnológia két
külön műszerházban található.

Robusztus nemesacél
A méréstechnológia egy hermetikusan
zárt nemesacél műszerházban
található.

Megbízhatóan tömör
A CFR adatgyűjtő légmentesen zár
még az elemek cseréje után is.

Gyors elemcsere
A menetes rekesz révén az elemek
mindössze másodpercek alatt
cserélhetők, bármilyen szerszám
használata nélkül.

Ellenálló burkolat
Az elemtartó rekesz bevonata
poli(éter-éter-keton), mely rendkívül
hőálló.

Praktikus kiegészítők

Kis méretű elem
A 250 órás üzemidő és
a kompakt méret miatt
az elem ideális a szűkös helyeken történő
használatra.
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Érzékelőfej-rögzítő
(korong)
Az érzékelőfej-rögzítő lehetővé teszi
a fagyasztó-szárító
rendszerek felületi
hőmérsékletének (tálca
hőmérsékletének) pontos mérését.

Rögzítőbilincs
Gyorskötözőkkel
együtt használva a
rögzítőbilincs lehetővé
teszi az adatgyűjtők
gyors és egyszerű rögzítését maradványok
hátrahagyása nélkül.

Áttekintés:
Az adatgyűjtők áttekintése.

CFR adatgyűjtők

testo 190-T1

testo 190-T2

Mérési paraméter / érzékelő
típus
Méréstartomány
Pontosság

testo 190-T3

testo 190-T4

Hőmérséklet (Pt1000)

Nyomás
(piezorezisztív érzékelő)

-50 ... +140°C

1 mbar ... 4 bar abszolút

±0,2 °C (-50 ... -40 °C)
±0,1 °C (-40 ... +140 °C)

± 20 mbar

Felbontás

0,01°C

Memória

testo 190-P1

1 mbar

60.000 érték

Mérési ciklusok

30.000 csatornánként

60.000 érték

1 mp ... 24 óra

Tárolási hőmérséklet

-20 ... +50°C

Méretek
Adatgyűjtő kis elemmel

20 x 40 mm (Ø x H)

20 x 45 mm (Ø x H)

20 x 53 mm (Ø x H)

22 x 64 mm (Ø x H)

Adatgyűjtő nagy elemmel

20 x 59 mm (Ø x H)

20 x 63 mm (Ø x H)

20 x 72 mm (Ø x H)

22 x 83 mm (Ø x H)

Szonda szár
Érzékelőcsúcs

3 x 25 mm

3 x 115 mm

1,5 x 775 mm

–

3 x 25 mm

–

–

Nagy méretű elem (standard)
Elem típus

½ AA lítium

Élettartam

2.500 óra (10 mp-es mérési ciklussal 121 °C-on)

Üzemi hőmérséklet

-50 ... +140°C

Kis méretű elem (opcionális)
Elem típus

2 x lítium gombelem

Élettartam

250 óra üzemidő (10 mp mérési ciklussal 121 °C-on)

Üzemi hőmérséklet

-20 ... +140°C
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A multifunkciós táska:
Konfiguráció, kiolvasás, szállítás.
Rugalmasan használható, praktikusan kezelhető és különösen

műszertáska biztosítja az adatgyűjtők gyors konfigurálását és a

robusztus – a testo 190 multifunkciós műszertáskája számos

mért értékek kiolvasását a testo 190 CFR szoftver segítségével.

hasznos funkcióval rendelkezik. A biztonságos tárolás mellett a

Még hatékonyabb
A táskával egyszerre akár 8 testo 190 adatgyűjtő konfigurálható és az
általuk mért értékek kiolvashatók, vezeték nélkül.
Még praktikusabb
A táskában egy kiolvasó egység került beépítésre. Önnek így nem kell
váltogatnia tároló egység és kiolvasó egység között.
Még biztonságosabb
A táska megbízhatóan védi az adatgyűjtőket a behatásoktól.
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Meglepően egyszerű:
A testo 190 CFR szoftver.
A testo 190 CFR szoftver megfelel a 21 CFR Part 11.

jegyzőkönyvezéssel is segíti a felhasználót.

követelményeinek és hatékony támogatást nyújt a validálási

Az letisztult szoftver felhasználóbarát módon, lépésről lépésre

és kvalifikálási feladatok során. 8 adatgyűjtő egyidejű

vezeti végig a felhasználót a folyamatokon, a kritikus pontoknál

programozása és az általuk mért értékek kiolvasása

figyelmeztet. A funkciók választéka úgy lett kialakítva, hogy

mellett átfogó adatelemzési funkciókkal és audit-biztos

azok maximálisan támogassák Önt a validálási folyamat során.

A szoftver az alábbi előnyöket nyújtja:
Teljes, audit-biztos dokumentáció egyetlen kattintással
Legyen kezdő vagy szakértő felhasználó, a testo 190 CFR szoftver minden felhasználó számára optimális
támogatást nyújt a mérési folyamat során.
A mérési értékek gyorsan áttekinthetők.

Nincs szükség más rendszerekbe történő adatexportálásra (mint pl. Excel).

Egyszerre akár 254 adatgyűjtő kiolvasása lehetséges egy validálási folyamatban.
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Személyre szabott szolgáltatások:
Hogy Ön arra tudjon koncentrálni,
ami igazán fontos.
Bízhat a Testo tapasztalatában és szakértelmében minden

Önnel együtt tervezzük meg a szükséges szolgáltatások

sterilizálási és fagyasztó-szárító folyamattal kapcsolatos

terjedelmét. Lépjen velünk kapcsolatba e-mailben vagy

validálás során. Szakértőink a követelmények szerint,

telefonon keresztül. Közösen megtaláljuk az ideális megoldást a

költséghatékony módon tervezik meg a szükséges

feladataihoz.

specifikációkat.

A testo 190 adatgyűjtők kalibrálása
akkreditált laboratóriumokban
•M
 egbízható mérési értékek a nagy
pontosságú kalibrálás révén – nemzeti
vagy nemzetközi referenciához
visszakövethető.
• Igény szerint DAkkS vagy ISO
kalibrálás is kérhető.
•M
 inden kalibrálási bizonylat elérhető
PDF formátumban a kalibrálási
rendszerünkben.
Telepített rendszerek kalibrálása
•G
 yártótól független, flexibilis
kalibrálásokat is végzünk, pl.
autoklávok és fagyasztó-szárító
berendezések esetén akár a helyszínen
is, így azok elérhetők maradnak.
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Rendelési adatok.
testo 190 rendszerösszetevők

Rend. sz.

Adatgyűjtők
testo 190-T1, CFR hőmérséklet adatgyűjtő, nagy méretű elem, testo 190 programozó és kiolvasó adapter.

0572 1901

testo 190-T2, CFR hőmérséklet adatgyűjtő, nagy méretű elem, testo 190 programozó és kiolvasó adapter.

0572 1902

testo 190-T3, CFR hőmérséklet adatgyűjtő, nagy méretű elem, testo 190 programozó és kiolvasó adapter.

0572 1903

testo 190-T4, CFR hőmérséklet adatgyűjtő, nagy méretű elem, testo 190 programozó és kiolvasó adapter,
menethosszabbító.

0572 1904

testo 190-P1 CFR nyomás adatgyűjtő, nagy méretű elemmel.

0572 1900

Szoftver
testo 190 CFR szoftver, a 21 CFR Part 11. előírásainak megfelelő szoftver a testo 190 CFR adatgyűjtők konfigurálásához és a mért értékek kiolvasásához.
Rendszerkövetelmények: Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 10.

0554 1901

Táska
testo 190 kis méretű multifunkciós műszertáska a testo 190 CFR adatgyűjtők szállításához, tárolásához, konfigurálásához és a mért
értékek kiolvasásához.
USB kábellel és egy kiolvasó egységgel max. 8 adatgyűjtőhöz. Méretek: 340 x 265 x 60 mm.

testo 190 kiegészítők

0516 1901

Rend. sz.

testo 190 kis méretű elem, PEEK bevonattal. A testo 190 adatgyűjtők áramellátásához. Üzemi hőmérséklet: -20 ... +140°C

0515 1900

testo 190 nagy méretű elem, PEEK bevonattal. A testo 190 adatgyűjtők áramellátásához. Üzemi hőmérséklet: -50 ... +140°C

0515 1901

testo 190 érzékelőfej-rögzítő (korong) fagyasztó-szárító rendszerek pontosabb felületi hőmérséklet méréséhez a testo 190-T3 és
testo 190-T4 segítségével.

0554 1907

Rögzítőbilincs (5 db) az adatgyűjtők (testo 190-T1/-T2/-T3/-T4) rögzítéséhez (pl. autoklávokban).

0554 0297

Kiolvasó adapter (rövid) a testo 190-T4 adatgyűjtő kiolvasó egységben történő rögzítéséhez

0554 0298

Kiolvasó adapter (hosszú) a testo 190-T1, testo 190-T2 és a testo 190-T3 adatgyűjtők kiolvasó egységben történő rögzítéséhez.

0554 0299

Kis és nagy méretű elem

Érzékelőfej-rögzítő

Rögzítőbilincs

Kiolvasó adapter (hosszú vagy
rövid)

testo 190 kalibrálási bizonylatok

Rend. sz.

ISO hőmérséklet kalibrációs bizonyítvány (testo 190-T1/-T2/-T3/-T4), kalibrálási pontok: -50°C; 0°C; +90°C; +121°C; +140°C

0520 0141

NAH Hőmérséklet adatgyűjtő kalibrálás 4 ponton (-40...+140) °C

28 0520 0141

ISO nyomás kalibrációs bizonyítvány (testo 190-P1), kalibrálási pontok: 200 / 1400 / 2600 / 3800 / 5000 mbar

0520 0025

DAkkS nyomás kalibrációs bizonyítvány (testo 190-P1), kalibrálási pontok: 200 / 800 / 1400 / 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000
mbar

0520 0215
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A Testo már 60 éve képviseli az innovatív méréstechnológiát

kalibrálással, kvalifikálással és validálással foglalkozik, melyek

Németországban. Piacvezetőként a hordozható és telepített

elengedhetetlen tényezők a kifogástalan minőség elérésében a

méréstechnológiában támogatjuk Ügyfeleinket idő és

gyógyszeriparban és a GxP által szabályozott környezetekben.

erőforrások megtakarításában, a környezet védelmében,

A szolgáltatásaink olyannyira egyediek, mint a termékeink:

az emberek egészségének megóvásában, valamint a

támogatjuk és végig kísérjük Önt a feladatai és projektjei

termékek és szolgáltatások minőségének növelésében. A

GxP előírásoknak megfelelő elvégzésében a tervezéstől a

mérési megoldásokat leányvállalatunk, a Testo Industrial

kivitelezésig.

Services minőségbiztosítási szolgáltatásai egészítik ki. A TIS

Fekete-erdei alapokkal.
Világszerte képviselt.
Központunk a fekete-erdei Lenzkirchben található. A Testo
azonban már egy évek óta folyamatosan növekvő nemzetközi

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő képek illusztrációk.

Testo:
Csúcstechnológia a Fekete-erdőből.

konszern, amit az öt kontinensen 33 leányvállalat és 80
2980 005X/msp/02.2020

viszonteladó partner képvisel. Világszerte 3000 munkatárs
végez kutatás-fejlesztést, gyártást és marketinget a német
alapokkal rendelkező vállalatnak.

Leányvállalatok
Viszonteladók

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53
Tel.:+36 1 237 1747
Fax:+36 1 237 1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu

