
În cercetare și dezvoltare există cerințe de calitate speciale. 

Acestea includ monitorizarea fiabilă a parametrilor de mediu 

importanți în camere și la echipamente. Lista domeniilor ce 

folosesc soluții fiabile de monitorizare a mediului este lungă. 

De la laboratoare medicale, chimice și farmaceutice, la camere 

curate, facilități zoo, sere, camere de testare a stabilității și 

bănci biologice până la bănci de sânge și țesuturi.  Acolo unde 

se aplică standarde exigente și obligația de trasabilitate, este 

nevoie de un sistem de monitorizare globală care înregistrează 

și pune la dispoziție, în mod fiabil, diverși parametri măsurați. 

Această sarcină este îndeplinită de sistemul de monitorizare 

www.testo.com

a mediului complet automat, testo Saveris Pharma. Acesta 

monitorizează și documentează temperatura, umiditatea, 

presiunea diferențială și alți parametri fără întrerupere și în 

conformitate cu toate practicile GxP. Fiind o soluție completă, 

testo Saveris Pharma combină tehnologie de măsurare de 

înaltă precizie cu un software intuitiv și validabil și cu servicii 

complete. Printre acestea se numără calificarea, validarea, 

maparea, inspecțiile de recepție (SAT) și calibrarea. Acest 

concept global vă sprijină în cel mai fiabil mod, în îndeplinirea 

cerințelor strict reglementate, ducând respectarea standardelor 

la nivelul unui mod de viață.

Monitorizarea fiabilă a echipamentelor  
și parametrilor de mediu cu sistemul de 
monitorizare a mediului testo Saveris Pharma

Testo
Exemplu de aplicație
Cercetare și dezvoltare
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1. Simplu, eficient sau automat: 
Opțiunile dumneavoastră pentru monitorizarea condițiilor 
de mediu din încăperi și echipamente

Dacă doriți să măsurați și să monitorizați condițiile de mediu, 

aveți trei variante diferite la dispoziție: 

• Termometre min/max și higrometre simple 

• Data loggere autonome 

• Sisteme automate de monitorizare a mediului

Cele trei metode de măsurare diferă în ceea ce privește efortul 

manual pentru citirea și introducerea datelor. Digitalizarea 

și automatizarea înregistrării parametrilor cresc fiabilitatea 

valorilor înregistrate îmbunătățind și alți factori calitativi ca de 

pildă trasabilitatea. Totodată, se reduc timpul și volumul de 

lucru.

1.1 Monitorizarea cu termometre min/max și higrometre 

simple  

Varianta cea mai ieftină constă în monitorizarea parametrilor 

echipamentelor și mediului bunurilor sensibile la temperatură 

cu un simplu termometru min/max și un higrometru pentru 

determinarea umidității. Cu toate acestea, prin această 

metodă se pot citi și documenta manual doar valoarea curentă 

și temperaturile minime și maxime de la ultima resetare. 

Dezavantajele sunt evidente: Nu aveți o vedere de ansamblu 

asupra evoluției curbelor de temperatură și umiditate. Dacă se 

depășesc valorile limită (superioare sau inferioare) nu puteți 

determina momentul la care s-a produs depășirea. La fel, nu 

puteți determina frecvența încălcărilor valorilor limită. Aveți 

însă nevoie de aceste informații pentru a stabili dacă o serie 

experimentală sau un proces poate fi evaluat sau dacă un 

produs poate fi utilizat în continuare. Mai mult, această metodă 

vine cu un consum de timp mare din cauza efortului manual 

necesar pentru citirea și documentarea valorilor.  

1.2 Monitorizarea cu data loggere autonome

Spre deosebire de prima metodă, cea de a doua variantă de 

monitorizare a condițiilor de mediu, data loggerele autonome, 

înregistrează curbele pentru umiditatea aerului și temperatură 

în mod automat. Autonom înseamnă că aceste data loggere 

funcționează fără o conexiune la o rețea, adică stochează 

valorile măsurate în memoria internă. Există mai multe 

versiuni disponibile: cu sau fără afișaj, precum și cu sau fără 

indicatoare, ex. prin LED. Citirea datelor se face de regulă 

manual printr-o conexiune USB de pe data logger. Anumite 

ecrane arată valori singulare. Pentru a putea analiza datele 

complete privind măsurătorile aveți însă nevoie de un software 

compatibil. În plus, stocarea datelor pe termen lung (ex. pe un 

hard disk) presupune efort manual. 

Primele vești bune: Data loggerele autonome respectă cerințele 

din domeniul cercetării și dezvoltării. Întrucât se folosesc în 

principal echipamente de laborator de înaltă precizie, procesele 

au nevoie de un mediu cu temperatură, umiditate și puritate 

constante.  Data loggerele autonome măsoară acești parametri 

în mod continuu și fiabil.  Cu toate acestea, în situația încălcării 

Exemplu de aplicație Testo Cercetare și Dezvoltare
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valorilor limită, chiar și data loggerele autonome au propriile 

limitări: Depășirea valorilor limită sau statusul bateriei este 

indicat doar prin aprinderea unui singur LED. Mai mult, nu 

există ale opțiuni de alarmă precum notificarea prin SMS. Chiar 

dacă se observă alarma optică, personalul trebuie să citească 

mai întâi data loggerul manual pentru a determina amploarea 

încălcării valorilor limită. Pe de o parte, citirea manuală 

cauzează o întrerupere a înregistrării deoarece, pe parcursul 

citirii manuale, nu se mai pot înregistra date.  Pe de altă parte, 

timpul necesar pentru citirea și documentarea data loggerelor 

autonome este relativ mare și structura de depozitare a acestor 

date poate deveni ușor dezordonată dată fiind stocarea 

manuală neregulată. Toate acestea fac compararea datelor 

și evaluarea continuă mai dificile.  În cazul defectării data 

loggerului există riscul pierderii datelor.

1.3 Monitorizarea automată a mediului cu ajutorul unui 

sistem global

Dacă standardele dumneavoastră de calitate cer ca tempera-

tura, umiditatea sau alți parametri să fie măsurați și documen-

tați în mod fiabil, automat și fără întrerupere, doar cea de a treia 

variantă întrunește criteriile dumneavoastră: un sistem automat 

de monitorizare a mediului. Aceste sisteme înregistrează și 

documentează datele dumneavoastră în mod automat și le sto-

chează intermediar pe mai multe niveluri, asigurând astfel un 

grad ridicat de securitate a datelor. Datele dumneavoastră sunt 

stocate atât în unitatea de măsurare cât și în sistem, putând fi 

accesate oricând și de oriunde. Puteți alege dintr-o varietate de 

opțiuni de raportare și puteți determina în mod individual mem-

brii personalului care primesc datele.  De asemenea, în cazul 

încălcării valorilor limită, sunt disponibile diferite opțiuni de 

alarmare, astfel încât incidentele critice să poată fi identificate 

și remediate rapid. 

Graficul următor rezumă avantajele și dezavantajele celor trei 

variante de înregistrare a datelor în scopul monitorizării para-

metrilor de mediu:

Cele trei metode de înregistrare date:

-  Afișează valoarea curentă precum 

și temperaturile și umiditatea aerului 

minime și maxime de la ultima resetare.

–    Trebuie citit manual cel puțin zilnic.

–    Trebuie resetat cel puțin o dată pe zi 

pentru a determina încălcările curente 

ale valorilor limită.

–    Documentare manuală.

–   Nu permite o reprezentare exactă a 

curbei de temperatură și umiditate a 

aerului deoarece, de regulă, are loc o 

singură citire în 24 de ore.

  Înregistrarea continuă a curbelor pentru 

temperatură și umiditate a aerului.

  Înregistrarea automata a datele 

măsurătorilor.

–   Citirea, analizarea și memorarea datelor 

se fac manual.

–   Nu se generează alarme în caz de 

încălcare a valorilor limită, ci încălcarea 

este indicată doar pe data logger.

–   Pauze în fluxul de date în timpul citirii 

manuale a data loggerelor.

–   Risc de pierdere a datelor în caz de 

defectare a data loggerului.

  Înregistrarea continuă și automată a 

curbelor pentru temperatură și umiditate 

a aerului.

  Oferă cel mai înalt grad de securitate 

a datelor grație stocării redundante a 

valorilor măsurate în sistem.

  Opțiuni de alarmare variate în cazul 

depășirilor valorilor limită sau în cazul 

unor evenimente critice în cadrul 

sistemului.

  Raportare și distribuție automată către 

personalul relevant.

  Documentația poate fi

     accesată de oriunde și oricând.

Termometre min/max și higro-
metre

Data loggere autonome Sisteme automate de 
monitorizare a mediului
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Compararea celor trei metode de măsurare arată că: 

Sistemul automat de monitorizare a mediului, testo Saveris Pharma, vă sprijină în mod cuprinzător, în respectarea diferitelor 

standarde de calitate aplicabile la nivel internațional, precum Bunele Practici de Laborator (Good Laboratory Practice – GLP) sau 

DIN EN ISO 17025 și DIN EN ISO 15189. În plus față de înregistrarea și documentarea neîntreruptă a condițiilor de mediu, sistemul 

este adecvat pentru monitorizarea fiabilă a temperaturii și umidității în laboratoare și unități refrigerate de toate tipurile, chiar și în 

domenii de temperatură extreme.  În continuare puteți vedea principalele avantaje pentru aceste aplicații variate: 

Laboratoare (de cercetare)

  Monitorizarea exactă a proceselor de labo-
rator

  Raportare cuprinzătoare

  Scalare nerestricționată a sistemului

Exemplu de aplicație Testo Cercetare și Dezvoltare

Camere curate

  Respectarea limitelor de toleranță

  Asigurarea conformării și conformității

  Software validabil

Camere de testare a stabilității

  Înregistrarea exactă a condițiilor extreme

  Tendințe în timp real

  Pistă de audit

Sere

  Semnal radio puternic și stabil

  Întreținere minimă

  Poziționare exactă grație mapării

Bănci biologice

  Congelare controlată

  Monitorizarea neîntreruptă a lanțului frigorific

  Acces la date independent de locație

Bănci de sânge și țesuturi

  Alarme în timp real

  Pistă de audit

  Calibrare sonde fără pierderea datelor

Unități pentru animale

  Monitorizare continuă

  Documentare automată

  Vizualizare alarme de la distanță

Echipamente de laborator

  Aplicabil de la extractorul laboratorului până 
la baia de apă

   Înregistrarea exactă a parametrilor

  Vizualizarea tendințelor și rapoartelor

Aplicații de refrigerare și ultra 
congelare

  Acoperirea sigură a tuturor domeniilor de 
măsurare

  Alarme în timp real

  Extinderea facilă a sistemului

Principalele avantaje ale testo Saveris Pharma pentru aplicația dumneavoastră:
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2.1 Module hardware și senzori

Sistemul de monitorizare a mediului, testo Saveris Pharma, este 

alcătuit din diferite componente hardware. Acestea sunt fin 

reglate unele cu altele și se pot combina astfel încât activitățile 

dumneavoastră de măsurare să fie soluționare cu succes.

2.1.1 Stația de bază

Centrul sistemului testo Saveris Pharma gestionează valorile 

măsurate a până la 3.000 de canale. Această gestionare 

include evaluarea și alarmele la depășirea valorilor limită. Stația 

de bază poate fi poziționată direct în laborator. Un LED integrat 

oferă alarme pentru personal în cazul depășirii valorilor limită 

sau în cazul unor evenimente critice în cadrul sistemului. Se 

pot conecta diferite opțiuni de generare alarme printr-un releu 

de alarmă și un stick LTE. Astfel, se pot genera alarme prin 

SMS, în completarea alarmelor optice și sonore. Prin bateria de 

urgență integrată ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt 

stocate în siguranță chiar și în cazul unei pene de curent sau a 

unei defecțiuni de sistem. Pe lângă Ethernet și WLAN, sistemul 

de monitorizare a mediului, testo Saveris Pharma, folosește 

tehnologia radio testo UltraRange cu rază lungă pentru o 

acoperire excelentă a încăperilor închise.

2.1.2 Data loggere și module de comunicație 

Întrucât există numeroase operațiuni în domeniul cercetării 

și dezvoltării, există și numeroase modele de data loggere. 

Fiecare modul poate fi conectat flexibil la unul din cele trei 

module de comunicație. Pentru transferul de date puteți 

alege dintre WLAN, LAN și tehnologia cu rază lungă, testo 

UltraRange. testo UltraRange asigură un semnal radio puternic 

și stabil chiar și pe distanțe mari, ex. în sere - scutindu-vă astfel 

de instalarea laborioasă a unei rețele LAN sau WLAN. Cu testo 

UltraRange beneficiați de o rază de acoperire considerabil mai 

mare comparativ cu WLAN, în special în spațiile închise. 

Toate data loggerele se pot calibra cu precizie și înregistrează 

temperatura și, în funcție de model, și umiditatea relativă 

a aerului. În ceea ce privește precizia, rezoluția și raza de 

acoperire, acestea sunt ideale pentru verificarea condițiilor 

de mediu în cercetare și dezvoltare - inclusiv a conformității 

camerelor curate.  Pentru a putea implementa diferitele 

activități de măsurare din laboratoare de cercetare, camere 

2. Adaptabil cerințelor dumneavoastră: 
Principiul modular al sistemului testo Saveris Pharma
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2.1.3 Sonde digitale și analogice

Hardware-ul testo Saveris Pharma include un portofoliu 

complex de sonde digitale și analogice pentru măsurarea cu 

înaltă precizie a parametrilor cu relevanță GxP într-un mediu 

reglementat. O caracteristică comună a tuturor sondelor Testo 

ușurința în manevrare și instalare. Domeniile de măsurare ale 

sondelor de temperatură acoperă întreaga plajă de la -200 

°C la +1300 °C, aproape orice scenariu posibil din domeniul 

cercetării și dezvoltării. 

Manevrare facilă înseamnă că sondele digitale pot fi schimbate 

în doar câteva secunde chiar în timpul operării în situația în 

care este scadentă o calibrare sau intervine o defecțiune.  

Întrucât acestea se calibrează independent de data loggere, 

nu este nevoie să se dezinstaleze loggerele. Astfel, nu survin 

pauze în înregistrarea valorilor și nu este nevoie de un efort 

adițional pentru a furniza dovezi în documentare. Contactele 

digitale pentru uși monitorizează întreg amplasamentul și 

vă informează automat și constant cu privire la deschiderea 

ușilor. Integrarea altor parametri măsurați precum presiunea 

diferențială, concentrația de particule, etc. funcționează la 

fel de eficient cu cuplajul analogic ca interfață standardizată. 

Pentru monitorizarea de înaltă precizie a presiunilor diferențiale 

joase în domeniul de măsurare de la 10 Pa la 10 hPa, se 

poate integra de pildă transmițătorul de presiune diferențială, 

testo 6383. Acest lucru este relevant în special în tehnologia 

camerelor curate și în laboratoarele (de cercetare), unde 

menținerea presiunii pozitive sau negative într-o zonă critică 

previne pătrunderea aerului contaminat sau eliberarea 

de virusuri și bacterii patogene sau modificate genetic.  

Transmițătorul de presiune diferențială din modelul compatibil 

cu camerele curate monitorizează presiunea și înregistrează 

simultan umiditatea și temperatura, cu un nivel ridicat de 

precizie și stabilitate pe termen lung. Mai mult, transmițătorul 

de presiune diferențială are opțiunea de aducere automată la 

punctul zero.

curate, camere de testare a stabilității și alte facilități din 

cercetare și dezvoltare în conformitate cu cerințele, există 

module de date adaptate respectivelor aplicații. 

  Pentru măsurarea parametrilor necesari, puteți conecta, 

rapid și ușor, până la patru sonde digitale precum și cuplajul 

analogic digital la modulul data loggerului testo 150 TUC4, 

folosind Conectorul Universal testo. 

  Cu modulele testo 150 DIN2 și testo 150 TC4 vă puteți servi 

de gama extinsă de sonde de la Testo, conectând până la 

două sonde diferite prin miniDIN. 

  Cu până la patru racorduri pentru termocupluri, modulul 150 

TC4 este adecvat pentru înregistrarea condițiilor extreme.

  Dacă este nevoie de un modul de data logger cu un senzor 

de temperatură NTC doar pentru monitorizarea temperaturii, 

modulul testo 150 T1 respectă toate cerințele.  Un plus de cunoștințe 
experte.
Aflați mai multe despre 
componentele sistemului 
testo Saveris Pharma din 
prezentarea detaliată.

Exemplu de aplicație Testo Cercetare și Dezvoltare
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2.2 Module software

În software-ul testo Saveris Pharma, toate datele măsurătorilor 

sunt compilate, vizualizate și documentate fără probleme. Se 

folosește pentru a vizualiza datele înregistrate și pentru analiză 

și raportare. Sunt disponibile două versiuni ale software-ului 

testo Saveris: 

 Testo Saveris PRO adecvat pentru monitorizarea automată și 

neîntreruptă a mediului din diferite zone ale unui amplasament 

care sunt supuse unor reglementări mai puțin exigente. În 

acest software se pot configura diferite niveluri de utilizatori cu 

drepturi de utilizator diferite.

 Testo Saveris CFR este varianta validabilă a software-ului 

și garantează respectarea întocmai a cerințelor 21 CFR Partea 

11 și a Anexei 11 la Ghidului EU pentru GMP. În completarea 

gamei de funcții ale versiunii PRO, această versiunea oferă 

Pista de audit și semnăturile electronic. 

Centrul de comandă suplimentar testo Saveris Pharma 

Cockpit este o interfață de utilizator intuitivă, bazată pe web, 

care permite accesarea datelor de pe diferite dispozitive. 

Alarmele pot fi identificate și confirmate oricând și independent 

de locație prin intermediul unui smartphone, a unei tablete 

sau a unui calculator. Fiecare confirmare a unei alarme trebuie 

completată de o semnătură digitală personalizată, precum și de 

un comentariu obligatoriu privind evenimentul. Pentru a putea 

localiza locurile de măsurare și alarmele rapid și cu ușurință, se 

pot memora planuri de etaj ale unității dumneavoastră.  
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Exemplu de aplicație Testo Cercetare și Dezvoltare

Prezentare generală a caracteristicilor software-ului:

PRO CFR

Centrul 
de 

comandă 
(cockpit)

Afișarea grafică/tabelară a datelor măsurătorilor

Funcții de analiză

Gestionarea alarmelor, inclusiv a escaladărilor

Gestionarea calibrării

Raportare individuale

Arhivarea centralizată și stocarea inviolabilă a datelor măsurătorilor +
Gestionarea utilizatorilor cu drepturi de utilizator

Pistă de audit

Principiul ERES (evidențe electronice/semnături electronice)

Acces la datele măsurătorilor indiferent de locație, precum și confirmarea 
alarmelor prin intermediul dispozitivului dvs. smart

Personalizare prin integrarea planurilor de etaj și a logo-urilor

Interfață de utilizator intuitivă și independentă de platformă
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2.3 Servicii modulare

Testo este alături de dumneavoastră în întreaga lume, ca 

partener de service competent: De la planificarea proiectului la 

instalarea și punerea în funcțiune a sistemului până la servicii 

specifice GxP precum calibrare, calificare sistem și validare 

software. Echipa de service a testo cu experiență în GxP vă 

oferă suport competent și axat pe obiective în toate etapele 

proiectului. Împreună cu dvs., experții noștri definesc un 

concept de servicii personalizat care să răspundă cerințelor 

dumneavoastră. Puteți conta pe Testo și în timpul operării. 

Echipa Testo se ocupă de întreținerea, calibrarea și validarea 

sistemului dumneavoastră, făcându-vă munca mai fiabilă, mai 

ușoară și cu șanse sporite de succes.  

Informații adiționale

Pentru mai multe informații și răspunsuri la toate întrebările 

dumneavoastră privind monitorizarea continuă a mediului cu 

înregistrarea neîntreruptă a datelor vă stau la dispoziție experții 

noștri la 

www.testo.com/testo-saveris-pharma.

conformitate cu 21 CFR Partea 11

reducerea riscului de încălcare a 
reglementărilor FDA  
și ICH și respectarea  

standardelor exigente cu ajutorul  
seturilor de date  

continue și protejate.

Soluție globală

Tehnologiile și serviciile confirmate de 
la un singur furnizor recomandă Testo 

ca partenerul de încredere pentru 
implementarea globală a standardelor de 
calitate și pentru conformare în domeniul 

exigent al Cercetării și Dezvoltării. 

Alarme în timp real

Indiferent de ceea ce se întâmplă - 
testo Saveris Pharma vă informează 
imediat pentru ca dumneavoastră să 

puteți interveni cu promptitudine. 
Evitați pierderile de produse și auditurile 

nefavorabile în domeniul Cercetării și 
Dezvoltării.

Monitorizarea neîntreruptă a mediului cu testo Saveris Pharma -  
scurtă prezentare a beneficiilor dumneavoastră:
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High-tech din sudul Germaniei.

 Subsidiară

 Partener de distribuție

De peste 60 de ani, compania Testo este cunoscută pentru 

dezvoltarea de soluții de măsurare inovatoare „made in 

Germany”. În calitate de lider de piață în sectorul tehnologiei de 

măsurare portabile și fixe, ne ajutăm clienții să facă economie 

de timp și resurse, să protejeze mediului și sănătatea și să 

îmbunătățească calitatea bunurilor și serviciilor oferite. 

Peste 3000 de angajați din  

34 de subsidiare din întreaga lume lucrează în cercetare, 

dezvoltare, producție și comercializare pentru compania 

producătoare de înaltă tehnologie. La nivel mondial, Testo 

impresionează peste 1 milion de clienții cu instrumentele sale 

de măsurare de înaltă precizie și soluțiile inovatoare din 

domeniul gestionării datelor.  

O creștere medie anuală de peste 10% de la înființarea 

companiei în 1957 și o cifră de afaceri curentă de aproape 300 

milioane Euro demonstrează fără echivoc că Germania de sud 

și sistemele high-tech sunt perfect compatibile. Investițiile 

peste medie în viitorul companiei fac, de asemenea, parte din 

rețeta de succes a Testo. Testo investește aproximativ o zecime 

din cifra de afaceri anuală în cercetare și dezvoltare.


