
Környezeti monitoring  
a legmagasabb szintű 
követelményekhez.
testo Saveris 1: Minden audit szempontjából releváns  
környezeti paraméter központi monitorozása – gyorsan, egyszerűen, és 
hatékonyan.
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A minőségi követelmények összetettek lehetnek - különösen, ha több különféle területet kell felügyelni. Ha 

érzékeny áruk gyártásáról vagy tárolásáról van szó, a környezeti feltételek folyamatos felügyelete nélkülözhetetlen 

a termék minőségének megőrzése szempontjából. Ön mit gondol? Mennyire működik hatékonyan a 

minőségbiztosítás az Ön vállalatában?

Környezeti monitoring a testo Saveris 1 segítségével

A kihívás: Szabványoknak megfelelő  
minőségbiztosítás minden területen.

Rengeteg adatból kevés előnye 
származik?

   A megfelelőség szempontjából releváns környezeti adatok 

összegyűjtése hatékonyan és megbízhatóan zajlik?

   A rögzített adatok biztonságosan vannak tárolva egy 

központosított rendszerben?

   A rögzített minőségirányítási adatok használhatók 

elemzésre és a kockázatelemzés javítására?

Magas költségek, alacsony 
hatékonyság?

   Tudja rögzíteni az adatait anélkül, hogy papírhegyeket 

halmozzon fel, megfelelve az összes törvényi 

követelménynek?

   Képes gyorsan és alacsony költségekkel auditokat 

végezni?

   Mindig hozzáfér az audit szempontjából releváns 

paraméterekhez?

Úgy érzi, hogy nem uralja a helyzetet?

   Biztos lehet abban, hogy a minőségbiztosítási rendszer 

mindig megfelelően működik?

   Gyorsan tud reagálni a nem várt környezeti változásokra?

   Nyugodtan gondol a következő auditra?

Hiányolja az átláthatóságot?

   Pontosan tudja, milyen a beltéri klíma a kritikus 

területeken?

   Amikor problémákra derül fény: Azonosíthatók a kritikus 

paraméterek, és lehetséges ezek gyors korrekciója?
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Megfelelőség, átláthatóság, hatékonyság és biztonság: ezek mindennapos munkájának fontos építőelemei.  

A testo Saveris 1 nem csupán segít áttekintést kapni a folyamatokról, de mérési adatait is biztonságosan, és az 

erőforrásokat kímélő módon dokumentálja. Álljon készen bármikor a következő auditra egyetlen gombnyomással.

A megoldás: Minden információ egy 
karnyújtásnyira – egyetlen rendszer 
használatával.

Biztonságos

Az átfogó felhasználókezelésnek 

köszönhetően biztosíthatja, hogy csupán arra 

jogosult és hitelesített dolgozók férjenek 

hozzá a rendszerkonfigurációs és mérési 

adatokhoz. A nemzetközi szabványoknak 

megfelelő audit nyomvonal, valamint az 

elektronikus aláírások a rendszerben történő 

összes eseményt dokumentálják.

Megszakítás nélkül

Mérési adatainak teljes körű és megszakítások 

nélküli dokumentációja a teljesen automatikus 

rögzítésnek és archiválásnak köszönhetően. 

Különféle redundáns biztonsági mentési 

intézkedések gondoskodnak arról, hogy soha 

ne vesszenek el mérési adatok, még 

áramkimaradás vagy hálózati problémák 

esetén sem.

Átlátható

A biztonságos helyi tárolás ellenére a 

böngészőalapú Cockpit segítségével a világon 

bárhol, és bármilyen eszközről hozzáférhet 

mérési adataihoz. Az intelligens és átfogó 

riasztásmenedzsment segítségével komolyabb 

következmények fellépése előtt reagálhat a 

nemkívánatos eseményekre - soha többé nem 

mulasztja el a határértékek megsértését.

Hatékony

Használja idejét valódi értéket teremtő 

tevékenységekre, illetve takarítson meg időt 

és pénzt teljesen automatizált és hatékony 

környezeti monitoring rendszer használatával 

a mérési adatok rögzítéséhez és 

dokumentációjához. Nem kell többé 

papírhegyeken átrágnia magát fontos adatok 

keresése közben.

Skálázható

A testo Saveris 1 környezeti monitoring 

rendszer skálázható, így könnyedén 

felügyelhet számos mérési pontot különféle 

területeken és helyszíneken egyetlen 

rendszeren belül. Az összes minőséggel 

kapcsolatos adat egyetlen gombnyomással 

készen áll a következő audithoz.

Környezeti monitoring a testo Saveris 1 segítségével
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Monitorozás:
beltéri levegőminőség

klímafülkék
(ultra)mélyhűtők

laboratóriumi felszerelések
hűtők és fagyasztók

Az átfogó testo Saveris 1 megoldást azt iparág szakértőivel együttműködve, valamint kutató és fejlesztő részlegünk segítségével 

alkottuk meg. Precíziós méréstechnológia, intuitív szoftver és átfogó szolgáltatások támogatják Önt, hogy gyorsan, hatékonyan és 

az aktuális szabályozásoknak megfelelően tudjon dolgozni.

A mindenes:  
Szinte bármilyen alkalmazáshoz használható.

Kutatás-fejlesztés
Az orvosi, biotechnikai, kémiai és gyógyszerészeti laboratóriumokban 

és tisztaterekben muszáj ellenőrizni a fontos klimatikus paramétereket. 

Csak így óvhatja meg érzékeny mintáit, és tarthatja fenn a minőség 

magas színvonalát. A hőmérséklet különösen kritikus paraméter, 

amelyet ellenőrizni kell. A páratartalmat és nyomást is szemmel kell 

tartani a szabványoknak megfelelő környezeti monitoring során.

Tárolás és logisztika
Bármilyen típusú áru általános tárolása és logisztikája során is gyakran 

szükség van minimális szabványok betartására a hőmérséklet 

folyamatos felügyeletére vonatkozóan. Ez vonatkozik a gyógyszeriparra 

és orvosi technológiákra éppúgy, mint az élelmiszeriparra vagy 

logisztikai és ipari vállalatokra általánosságban. Ennek oka: a 

monitorozás a termékek minősége és biztonsága szavatolásának 

egyetlen módja.

Gyártás
Ha hőmérsékletre érzékeny árukat, például gyógyszereket, 

élelmiszereket, vagy lítium akkumulátorokat nem megfelelő környezeti 

feltételek mellett készítenek vagy tárolnak, annak a termék minősége 

és stabilitása láthatja kárát. A legtöbb esetben nemzetközileg 

elfogadott minimális szabványok határozzák meg a releváns területek 

megfelelőségét, és a környezeti feltételek manipulációtól mentes 

monitorozását és dokumentációját.

Egészségügyi szektor
Az egészségügyben a környezeti mérési megoldásokat több különböző 

területen alkalmazzák, hogy biztosítani tudják a páciensek biztonságát 

és, hogy csökkentsék a termékveszteség és az előírásmegszegés 

kockázatát. Legyen szó akár műtőkről, kezelésekhez használt 

helyiségekről vagy gyógyszerek felügyeletéről, minták védelméről vér- 

és szövetbankokban, vagy házon belüli gyógyszertárról, ahol érzékeny 

gyógyszereket állítanak elő és tárolnak.

Környezeti monitoring a testo Saveris 1 segítségével
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Ügyfél saját hálózata
Testo hálózat

Környezeti monitoring a testo Saveris 1 segítségével

testo UltraRange 
Gateway

testo Saveris 
Bázis V 3.0

Távadó 1

Távadó 2

Analóg jelátalakítók

Az ügyfél saját WLAN 
hozzáférési pontja

testo UltraRange WLAN LAN/PoE

testo 150 
TUC4

Analóg érzékelők
Digitális érzékelők

testo 150 
DIN2

testo 150 
T1

testo 150 
TC4

testo Saveris  
PRO szoftver

Cockpit

Gateway
A Gateway segítségével az Ethernet jelek könnyedén testo 
UltraRange (rádió)jelekké alakíthatók. Ez azt jelenti, hogy az 
egyes mérési pontok közötti nagyobb átviteli távolságok sem 
jelentenek gondot.

Analóg jelátalakítók
A testo Saveris 1 alapértelmezetten a hőmérséklet és páratar-
talom értékeinek rögzítésére használható. Az analóg jelátala-
kító segítségével további mérési paramétereket, például 

differenciálnyomást vagy CO2-t integrálhat a környezeti moni-
toring rendszerbe egy áramerősség- és feszültségbemenettel 
egy távadón keresztül.

Távadók
Különösen nagy igénybevételt támasztó mérési környezetek-
ben, például tisztaterekben, hasznos lehet egy távadó integ-
rálása a rendszerbe. A különféle, differenciálnyomás, magas 
páratartalom vagy egyéb paraméterek mérésére szolgáló in-
tegrációk külön-külön megtalálhatók kínálatunkban. 

Szondák és érzékelők
A szondák és érzékelők kínálata átfogó, és szinte bármilyen 
alkalmazáshoz használható: a robusztus NTC érzékelőktől 
kezdve a rendkívül pontos Pt100 érzékelőkön át az extrém 
körülményekhez készült, nagy méréstartománnyal bíró hőele-
mekig. Az analóg érzékelők mellett a digitális változatok az 
érzékelők működés közbeni cseréjének előnyével is járnak. A 
mért értékek rögzítése így minimális erőfeszítéssel folyamato-
san teljes és megszakításmentes maradhat. 

Adatgyűjtő modulok
Az alkalmazástól függően négy különböző adatgyűjtő modul 
közül választhat beépített érzékelőkkel, vagy különféle csatla-

kozási opciókkal (TUC, DIN2, vagy hőelem). A modulok sza-
badon kombinálhatók három választható kommunikációs 
modullal. A távadók így bármilyen infrastruktúrába tökélete-
sen integrálhatók. 

Bázisállomás
A testo Saveris 1 rendszer szíve akár 3000 csatorna mért 
adatait is képes kezelni, és redundáns tárhelyként szolgál az 
adatgyűjtők és az adatbázis között. Így az összes mérési 
adat megszakítások és hibák nélkül kerül rögzítésre és archi-
válásra.

Kommunikációs modulok
Az adatgyűjtők moduláris kialakítása azt jelenti, hogy a külön-
böző kimeneti interfészek könnyedén és rugalmasan integrál-
hatók a meglévő infrastruktúrába - testo UltraRange (rádió), 
WLAN vagy LAN kapcsolaton keresztül.

További információ a 12. oldalon További információ a 12. oldalon További információ a 22. oldalonTovábbi információ a 14. oldalon

További információ a 15. oldalonTovábbi információ a www.testo.hu oldalon érhető el. További információ a 18. oldalon További információ a 10. oldalon

Szoftver és Cockpit
Az összes mérési adat észrevétlenül van összegyűjtve, 
vizualizálva és dokumentálva. Ugyanakkor a szoftver lehetővé 
teszi az adatok részletes elemzését, grafikus/táblázatos 
bemutatását és értékelését. A riasztásmenedzsment rendszer 
testre szabható. A jelentések automatikusan vagy manuálisan 
konfigurálhatók. A webalapú Cockpit egység segítségével 
bármikor és bárhol hozzáférhet a rendszerhez.

A rendszer.
A testo Saveris 1 környezeti monitoring rendszert 

különféle komponensek alkotják, egyedi moduláris 

kialakításával pedig a lehető legmagasabb szintű 

rugalmasságot kínálja a meglévő infrastruktúrába 

történő integrációhoz.
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testo Saveris 1 környezeti monitoring rendszer 

testo Saveris 1:  
Különleges értékajánlat.

A testo Saveris 1 négyféleképpen támogatja Önt. A monitoring rendszer összegyűjti és elemzi a kritikus környezeti paramétereket, 

határérték átlépések esetén azonnal riaszt, valamint segít a folyamatok optimalizálásában. A technológia ehhez három építőelemet 

alkalmaz: Méréstechnológia, szoftver, szolgáltatások.

Mérőcellák:
Minőségbiztosítási adatok megbízható 
rögzítése.
Az érzékelők és mérési megoldások gyártása terén szerzett, 

több mint 60 éves tapasztalatának köszönhetően a Testo 

kínálatában környezeti paraméterek monitorozásához 

szükséges műszerek széles körét találja. A folyamataiba 

optimálisan integrálható pontos és megbízható 

szenzortechnológia a mi első számú prioritásunk.

Szoftver:
Auditbiztos megfelelőség minden releváns 
adatnál.
A testo Saveris szoftver lehetővé teszi az összes rögzített 

mérési paraméter átfogó elemzését és kiértékelését - 

bárhonnan hozzáférhető módon. A részletes naplózási funkciók 

és a mért adatok biztonságos archiválása auditbiztos központi 

adatmenedzsment platformmá teszi a testo Saveris 1 

rendszert, amely az FDA követelményeinek a 21 CFR 11.rész 

szerint, valamint az EU GMP irányelv 11. függelékének is 

megfelel.

Szolgáltatások:
Megbízható partner világszerte.
Speciálisan GxP képzett csapatunk minden folyamaton 

végigkíséri Önt, ügyfél-orientált és szisztematikus módon – a 

tervezéstől, dokumentációtól és a szoftver validálástól egészen 

a szervizelésig és a támogatásig. Közösen minden fázisban 

személyre szabunk egy szolgáltatás koncepciót. Számíthat 

ránk az üzemeltetés alatt is. Gondját viseljük rendszerének, 

gondoskodunk a karbantartásról, a kalibrálásról, és a 

validálásról.



Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53.

Telefon: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

testo Saveris 1 környezeti monitoring rendszer

www.testo.hu
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A Testo már 60 éve képviseli az innovatív méréstechnológiát 

Németországban. Piacvezetőként a hordozható és telepített 

méréstechnológiában támogatjuk Ügyfeleinket idő és erőforrá-

sok megtakarításában, a környezet védelmében, az emberek 

egészségének megóvásában, valamint a termékek és szolgál-

tatások minőségének növelésében. 

Világszerte 3400 alkalmazott dolgozik kutatás-fejlesztésben, 

gyártásban, és marketingben a csúcstechnológiájú vállalatnak 

és 36 leányvállalatának. A Testo több, mint 1 millió elégedett 

ügyféllel rendelkezik a rendkívül precíz méréstechnológiának és 

a korszerű, innovatív adatkezelési megoldásoknak köszön-

hetően. A vállalat 1957-es alapítása óta az éves növekedés 

folyamatosan tartja a stabil 10%-ot, a jelenlegi közel 300 millió 

eurós forgalom pedig bizonyítja, hogy a csúcstechnológia és a 

Fekete-erdő igenis megfér egymás mellett. Az átlagon felüli 

beruházások a vállalat jövőjébe szintén a Testo sikerének részét 

képezik. A Testo az éves forgalom kb. 10%-át kutatás-fejles-

ztésre fordítja.

Csúcstechnológia Dél-Németországból.

Leányvállalatok

Viszonteladó


