
Het doel van de samenwerking tussen Testo en de Gries-

haber Logistics Group AG was de plaatsing en inrichting 

van een integraal GMP-concept voor een nieuw magazijn 

in Rheinfelden, Duitsland. Samen met zijn dochteronderne-

ming Testo Industrial Services tekende Testo daarbij verant-

woordelijk voor de volgende taken:

•  Kwalificatie van alle zones van het magazijn en van alle 

utilities

•  Levering, montage en inbedrijfstelling van het valideerbare 

meetgegevens-monitoringsysteem testo Saveris

•  Kalibratie van de testo Saveris-meetvoelers

•  Validatie van het hele proces

Alle activiteiten moesten hierbij voldoen aan de nieuwste 

technische stand en aan relevante eisen op het gebied van 

de EU-GMP wetgeving alsmede geschikt zijn voor FDA-au-

dits.

Grieshaber Logistics Group AG

De Grieshaber Logistics Group AG, met hoofdvestiging in 

Bad Säckingen, Duitsland, is een internationale aanbieder 

van contractlogistiek met zeven ultramoderne vestigingen in 

de EU en in Zwitserland, die talloze gerenommeerde onder-

nemingen uit de farmaceutische industrie als klanten heeft.

Met een totale opslagruimte van ca. 125.000 m², 35 eigen 

voertuigen en 70 aangesloten ondernemingen en partners 

voldoet de onderneming aan alle eisen wat betreft innova-

tieve en kwalitatief perfecte logistiek. De in deze referentie 

beschreven nieuwe locatie in Rheinfelden biedt op ca. 

25.000 m² zeer moderne GMP-conforme opslag in drie ver-

schillende temperatuurzones. 

Validatie en bewaking van een magazijn 
voor farmaceutica met meetoplossingen 
en diensten van Testo.

Testo referentie
Grieshaber  
Logistics Group AG 
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De uitdaging.

De bouw van het magazijn stelde zowel vanwege de om-

vang als vanwege de ingebouwde technologie zeer hoge 

eisen aan de te leveren GxP-diensten. Bovendien was het 

tijdsbestek zeer krap bemeten wat het nodig maakte om al 

voor de eigenlijke bouwfase te beginnen met de voorberei-

dingen en specificaties. 

De mogelijkheid om al tijdens de bouw van een opslagfa-

ciliteit voor farmaceutische producten mee te werken aan 

de GMP-conforme vormgeving ervan bracht bovendien een 

andere bijzondere uitdaging met zich mee: alle concepten 

en technologieën moesten zo flexibel vormgegeven c.q. ge-

pland worden dat het mogelijk was om snel te reageren op 

eventuele bouwkundige veranderingen van het magazijn.

Het te installeren meetgegevens-monitoringsysteem moest 

een uiterst nauwkeurig overzicht garanderen van de tempe-

ratuur- en vochtigheidswaarden in de opslaghal, de koel- en 

diepvrieszones en de mezzanines, niet alleen om te zorgen 

voor een hoge opslag- en productkwaliteit, maar ook om 

tegemoet te komen aan de strenge GxP-eisen.

Een andere uitdaging vormde de uitgestrekte en qua draad-

loze techniek niet zonder meer te dekken 25.000 m2 opper-

vlakte aan stellingen en opslagruimte van massief metaal 

en beton, die door het meetgegevens-monitoringsysteem 

bewaakt moest worden.

De oplossing.

Risico’s analyseren

Om de wensen van de klant te realiseren werden eerst ri-

sico-analyses gemaakt en vervolgens maatregelen voor de 

risicoreductie vastgelegd. Dus kwalificeerde Testo Industrial 

Services de utilities van de opslagzones (DQ, IQ, OQ, PQ) 

op basis van de documenten-lay-out van de klant en met 

inachtneming van desbetreffende SOPs en algemene kwali-

teitsborgingsmaatregelen.

Klimaatprofielen maken

Na de risicoanalyse werd een klimaatmapping van het ma-

gazijn uitgevoerd – de basis van betrouwbare en nauwkeu-

rige klimaatmonitoring. Alvorens temperatuur en vochtigheid 

bewaakt kunnen worden moeten de zogenaamde Critical 

Control Points (CCP) worden vastgelegd. Want ofschoon 

bijvoorbeeld de airconditioning van een magazijn slechts 

één bepaalde temperatuur aangeeft, komen er toch meer-

dere verschillende temperatuurzones voor die de kwaliteit 

van opgeslagen farmaceutica negatief kunnen beïnvloeden. 

Deuren, vallichten, buitenmuren of het temperatuurverval bij 

hoge rekken tussen de koude lucht bij de vloer en de warme 

lucht in de buurt van het plafond zijn typische voorbeelden. 

Aangezien de klimatologische omstandigheden binnen een 

magazijn ook in hoge mate worden beïnvloed door de heer-

sende buitentemperaturen voerde Testo Industrial Services 

bij Grieshaber een zomer- en wintermapping uit. 



In totaal werden temperatuur en luchtvochtigheid op 563 

meetpunten voor een langere periode gemeten en gedocu-

menteerd. De aldus verkregen gegevens leverden een inte-

graal klimaatprofiel van het magazijn op.

Meetgegevens-monitoringsysteem installeren en valideren

De volgende stappen van het project omvatten de plan-

ning, montage en inbedrijfstelling van een geschikt meet-

gegevens-monitoringsysteem inclusief een dimensionering 

van het draadloze netwerk. Daarbij kwam het meetgege-

vens-monitoringsysteem testo Saveris als meest geschikte 

uit de bus. Door de combinatie van draadloze en ethernet-

componenten kunnen hiermee ook uitgestrekte gebieden 

veilig worden bewaakt. Dankzij de automatische alarmering 

per SMS, e-mail of alarm-relais door het zelfstandig ope-

rerende basisstation kunnen de verantwoordelijken bij een 

grenswaarde-overschrijding onmiddellijk reageren. Alarmen 

op afstand kunnen ook worden verstuurd als het systeem 

niet is verbonden met een pc die aan staat. Ook bij een 

stroomuitval worden de gegevens met testo Saveris zonder 

onderbreking geregistreerd. Alle gemeten gegevens worden 

bovendien centraal opgeslagen en gearchiveerd in de vali-

deerbare 21 CFR Part 11- Saveris software. 

In totaal werden in het magazijn en binnen het oppervlak 

van het bestek 53 draadloze temperatuur-/vochtigheids-

voelers (°C, %RV) ter bewaking van de rekken- en blok-

magazijnen alsmede van de mezzanines en serverruimtes 

geïnstalleerd. Verder werden 13 draadloze temperatuurvoe-

lers in de koel- en diepvrieszones geplaatst. 

Om een driedimensionaal overzicht van de temperatuur- en 

vochtigheidswaarden te krijgen werden bij de stellingen in 

elke derde rij vier voelers diagonaal naar boven toe lopend 

op vier niveaus aangebracht. Op die manier kon hier zowel 

over de hele lengte als over de hele hoogte een gesloten 

profiel van het magazijn worden gemaakt. Bij de blokmaga-

zijnen en in de koel- en diepvriesruimtes werden de voelers 

op hetzelfde niveau aangebracht, omdat de spullen hier 

nauwelijks op verschillende hoogtes worden opgeslagen. 

Om de signalen van alle draadloze voelers veilig bij het testo 

Saveris basisstation aan te laten komen werden zowel aan 

de relingen van de mezzanines als centraal aan het plafond 

van de hal en in de koelruimtes 25 testo Saveris-extenders 

aangebracht. Deze vangen de signalen van de voelers op en 

verzenden ze via het bedrijfsnetwerk naar het basisstation 

van het meetgegevens-monitoringsysteem.

Na de installatie van testo Saveris vond een Site Accep-

tance Test (SAT) plaats waarbij de volledige functionaliteit 

van het systeem nog eens werd bevestigd. Daarna werden 

alle voor de kwaliteit relevante meetpunten gekalibreerd en 

werd het hele monitoringsysteem GMP-conform met inacht-

neming van de 21 CFR Part 11-eisen en de Annex 11 van de 

EU-GMP leidraad gevalideerd. 
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De voordelen.

Gedurende de projectfase adviseerden en begeleiden de 

specialisten van Testo en van de Testo Industrial Services 

GmbH de verantwoordelijken bij de Grieshaber Logistics 

Group AG permanent. Zo zorgden ze ervoor dat de kwalifi-

catie, validatie en bewaking van het nieuwe magazijn op tijd 

en GMP-conform werden uitgevoerd. 

Door de meetpunten op basis van een zomer- en win-

termapping vast te leggen en door corresponderende 

klimaatprofielen was de basis voor een betrouwbare tem-

peratuur- en vochtigheidsbewaking volgens de normen 

met het meetgegevens-monitoringsysteem testo Saveris 

gelegd. Alle oppervlakken van het magazijn worden nu in 

het dagelijkse bedrijf bewaakt met 66 draadloze testo Sa-

veris-voelers die een dicht netwerk vormen en de exploitant 

bij eventuele risico’s – en ook als de stroom uitvalt – onmid-

dellijk en via diverse kanalen informeren.

Bovendien werd testo Saveris flexibel en toekomstgericht 

geïntegreerd in de architectuur van het gebouw zodat een 

uitbreiding van het magazijn of van het monitoringsysteem 

of een herplaatsing van voelers (bijvoorbeeld als het maga-

zijn verbouwd wordt) niets in de weg staat.

Meer informatie.

Kijk voor meer informatie over het meetgegevens-monito-

ringsysteem testo Saveris en de diensten van Testo Indus-

trial Services alsmede voor alle antwoorden op uw vragen 

omtrent GMP-conforme kwalificatie, validatie en bewaking 

van een magazijn voor farmaceutische producten op  

www.testo.com.

“Testo heeft bij dit voor de Grieshaber Logistics 

Group AG uiterst belangrijke project uitstekend werk 

geleverd. Naast de flexibele, servicegerichte en tij-

dige uitvoering waren we ook onder de indruk van de 

manier waarop het bedrijf ons tegemoet is gekomen: 

zo konden we samen de omvang van het project 

tijdens het uitvoeren ervan aanpassen en op die 

manier een reductie van de kosten bereiken zonder 

dat dit afbreuk heeft gedaan aan de kwaliteit van de 

oplossing.“
 
Andreas Grieshaber 
Market Management Grieshaber Logistics Group AG
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