
Bij onderzoek en ontwikkeling gelden bijzondere kwa-

liteitseisen. Eén daarvan is de betrouwbare bewaking 

van belangrijke omgevingsparameters in ruimten en bij 

instrumenten. De lijst van plaatsen waar een veilige omge-

vingsmonitoring wordt gebruikt, is lang: van medische, bi-

otechnologische, chemische en farmaceutische laboratoria 

tot cleanrooms, inrichtingen voor dieren, serres, stabiliteits-

kamers en bio-, bloed- en weefselbanken. Waar veeleisende 

normen en verplichte traceerbaarheid van toepassing zijn, 

is een allesomvattend bewakingssysteem vereist, dat op 

betrouwbare wijze diverse meetparameters registreert en 

beschikbaar maakt. 

www.testo.com

Precies dat is wat het volledig geautomatiseerde omge-

vingsmonitoringsysteem testo Saveris Pharma doet. Het 

bewaakt en documenteert de temperatuur, vochtigheid, 

verschildruk en andere parameters ononderbroken en GxP-

-conform. Als totaaloplossing combineert testo Saveris 

Pharma een zeer precieze meettechnologie met intuïtieve en 

valideerbare software en uitgebreide services zoals kwalifi-

catie, validatie, mappings, Site Acceptance Tests (SAT) en 

kalibraties. Het uitgebreide concept helpt u om nauwgezet 

aan de strenge wettelijke eisen te voldoen, zodat compli-

ance niet slechts een verplichting, maar een vanzelfspre-

kendheid wordt.

Instrument- en omgevingsparameters 
veilig bewaken met het 
omgevingsmonitoringsysteem testo Saveris 
Pharma

Testo
Praktijkvoorbeeld
Onderzoek en ontwikkeling
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1. Eenvoudig, efficiënt of geautomatiseerd: 
Uw opties voor het bewaken van de omgevingsparameters 
van ruimten en instrumenten

Als u omgevingsvoorwaarden wilt meten en bewaken, kunt 

u kiezen uit drie mogelijkheden: 

• eenvoudige min-max-thermometers en hygrometers

• autonome dataloggers 

• geautomatiseerde omgevingsmonitoringsystemen

Bij deze drie methoden verschilt vooral het handmatige 

aandeel in het uitlezen en invoeren. Digitalisering en au-

tomatisering van de meetwaarderegistratie versterkt de 

betrouwbaarheid van de geregistreerde meetwaarden en 

verbetert zo ook andere kwaliteitsfactoren zoals de traceer-

baarheid. Bovendien vraagt het minder tijd en personeel.

1.1 Bewaking met eenvoudige min-max-thermome-

ters en hygrometers 

De voordeligste manier om instrument- en omgevingspa-

rameters van temperatuurgevoelige goederen te controle-

ren, is met een eenvoudige min-max-thermometer en een 

hygrometer om de luchtvochtigheid te bepalen. Bij deze 

meetmethoden kunnen echter alleen de actuele meetwaar-

den en de minimale en maximale waarden sinds de laatste 

reset handmatig worden afgelezen en geregistreerd. De 

zwakke punten zijn duidelijk. U hebt geen overzicht over het 

verloop van de temperatuur- en luchtvochtigheidscurven. 

Als grenswaarden over- of onderschreden zijn, kunt u niet 

nagaan sinds wanneer dat het geval is. En u kunt ook niet 

achterhalen hoe vaak deze te hoge of te lage waarden zich 

hebben voorgedaan. Toch hebt u deze informatie nodig om 

te beoordelen of een trial of proces kan worden geëvalueerd 

en of een product verder kan worden gebruikt. Bovendien 

is deze methode uiterst tijdrovend vanwege het handmatige 

werk bij het aflezen en registreren.  

1.2 Monitoring met autonome dataloggers

De tweede mogelijkheid om de omgevingsvoorwaarden te 

bewaken, zijn autonome dataloggers, die automatisch lucht-

vochtigheids- en temperatuurcurven registreren. Autonoom 

betekent dat de dataloggers zonder netwerkverbinding 

werken en de meetwaarden in een geïntegreerd datageheu-

gen opslaan. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende versies: 

met of zonder display en met of zonder indicatoren, bijv. 

LED. De gegevens worden doorgaans handmatig uitgelezen 

via een USB-aansluiting van de datalogger. In sommige 

gevallen worden afzonderlijke meetwaarden op het display 

weergegeven. Maar om de complete meetgegevens te be-

kijken, hebt u compatibele computersoftware nodig. Ook de 

permanente opslag van gegevens (bijv. op een harde schijf) 

vraagt handmatige ingrepen. 

Eerst het goede nieuws: autonome dataloggers voldoen aan 

de eisen voor onderzoek en ontwikkeling. Omdat bij de pro-

cessen vooral uiterst nauwkeurige laboratoriuminstrumen-

ten worden gebruikt, is een omgeving met een constante 

Testo praktijkvoorbeeld Onderzoek en ontwikkeling
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temperatuur, luchtvochtigheid en reinheid noodzakelijk. 

Autonome dataloggers meten deze parameters continu en 

betrouwbaar. Maar bij een overschrijding van de grens-

waarden lopen ook deze autonome dataloggers tegen hun 

limieten aan: als grenswaarden worden overschreden of als 

de batterijstatus moet worden gecontroleerd, brandt vaak 

slechts een led. Er zijn geen andere waarschuwingsopties, 

zoals bijvoorbeeld een sms-bericht. En zelfs als het visuele 

alarm wordt opgemerkt, moeten uw medewerkers de data-

loggers eerst handmatig uitlezen, om te kunnen inschatten 

in welke mate de grenswaarden werden overschreden. Bij 

autonome dataloggers moeten de meetgegevens ook hand-

matig worden uitgelezen en opgeslagen. Enerzijds ontstaan 

hierdoor hiaten in de registratie, omdat tijdens het uitlezen 

geen meetgegevens worden vastgelegd. Anderzijds vraagt 

het uitlezen en documenteren van gegevens uit autonome 

dataloggers relatief veel tijd en wordt uw archiefstructuur al 

snel onoverzichtelijk door een onregelmatige handmatige 

opslag. Dat maakt het moeilijk om gegevens te analyseren, 

te vergelijken en voortdurend te benchmarken. Tot slot be-

staat ook het risico dat uw gegevens verloren gaan, als de 

datalogger defect raakt.

1.3 Geautomatiseerde omgevingsmonitoring met een 

allesomvattend systeem

Als uw kwaliteitsnormen voorschrijven dat temperatuur, 

vochtigheid en andere parameters betrouwbaar, geauto-

matiseerd en ononderbroken moeten worden gemeten en 

gedocumenteerd, voldoet alleen de derde mogelijkheid aan 

uw criteria: een geautomatiseerd omgevingsmonitoringsys-

teem. Een dergelijk systeem bepaalt en documenteert au-

tomatisch uw meetgegevens en biedt een hoge mate aan 

veiligheid, doordat de waarden op verschillende niveaus 

tussentijds worden opgeslagen. Uw meetwaarden worden 

zowel in het meettoestel als in het systeem opgeslagen 

en kunnen altijd en overal worden opgevraagd. Ook hebt 

u verschillende opties voor het opstellen van rapporten en 

kunt u individueel bepalen welke medewerkers de gegevens 

ontvangen. Bovendien zijn er meerdere mogelijkheden om 

te waarschuwen bij overschrijdingen van de grenswaarden, 

zodat systeemkritische incidenten snel opgespoord en ver-

holpen kunnen worden. 

Hieronder ziet u een overzicht van de voor- en nadelen van 

de drie mogelijkheden voor meetwaarderegistratie voor de 

bewaking van omgevingsparameters.

De drie mogelijkheden voor het registreren van meetwaarden:

–   Geven de actuele alsmede de 
minimale en maximale temperatuur 
en luchtvochtigheid sinds de laatste 
reset weer.

–    Moeten ten minste dagelijks 
handmatig worden uitgelezen.

–    Moet ten minste dagelijks worden 
gereset om recente overschrijdingen 
van de grenswaarden te kunnen 
vaststellen.

–    De documentatie gebeurt handmatig.

–   Kunnen het verloop van de 
luchtvochtigheid en temperatuur niet 
exact weergeven, omdat doorgaans 
slechts één meting per 24 uur wordt 
gedaan.

  Registreren continu de meetcurven 
voor de temperatuur en de 
luchtvochtigheid.

  De registratie van de meetgegevens 
verloopt automatisch.

–   Het uitlezen, analyseren en opslaan 
van de meetgegevens gebeurt 
handmatig.

–   Geen alarm bij overschrijding van 
de grenswaarden, behalve via een 
indicatie op datalogger.

–   Hiaten in de gegevens tijdens 
het handmatig uitlezen van de 
dataloggers.

–   Gevaar voor gegevensverlies bij een 
defect van de datalogger.

  Registreren continu en 
geautomatiseerd de meetcurven 
voor de temperatuur en de 
luchtvochtigheid.

  Bieden maximale gegevensbeveiliging 
door redundante opslag van de 
gemeten waarden in het systeem.

  Uitvoerige alarmeringsmogelijkheden 
bij overschrijding van de 
grenswaarden of systeemkritische 
incidenten.

  Geautomatiseerde rapportage en 
versturen ervan naar bepaalde 
medewerkers.

  De documentatie kan overal en altijd 
worden geraadpleegd.

Min-max-thermometers en 
hygrometers

Autonome dataloggers Geautomatiseerde  
omgevingsmonitoring-
systemen
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Uit de vergelijking van de drie meetmethoden blijkt: 

Het geautomatiseerde omgevingsmonitoringsysteem testo Saveris Pharma biedt u uitgebreide ondersteuning om aan inter-

nationaal geldende kwaliteitsnormen, zoals Good Laboratory Practice (GLP) of EN ISO 17025 en EN ISO 15189 te voldoen. 

Het zorgt voor een ononderbroken registratie en documentatie van omgevingsparameters en is ook geschikt voor een be-

trouwbare temperatuur- en vochtigheidsbewaking bij laboratoriumapparatuur en allerhande koelkasten, zelfs bij een extreem 

temperatuurbereik. Hieronder ziet u de belangrijkste voordelen bij verschillende toepassingen. 

(Onderzoeks)laboratoria

  Nauwkeurige bewaking van laboratorium-
processen

  Uitgebreide rapportage

  Vrij schaalbaar systeem

Testo praktijkvoorbeeld Onderzoek en ontwikkeling

Cleanrooms

  Tolerantiegrenzen naleven

  Compliance en conformiteit waarborgen

  Valideerbare software

Stabiliteitskamers

  Nauwkeurige detectie van extreme om-
standigheden

  Trends in real time

  Audit Trail

Broeikassen

  Sterk en robuust draadloos signaal

  Minimaal onderhoud

  Optimale plaatsing voor mapping

Biobanken

  Gecontroleerd invriezen

  Continue koelketenbewaking

  Gegevens overal toegankelijk

Bloed- en weefselbanken

  Alarmen in real time

  Audit Trail

  Kalibratie van voelers zonder 
gegevensverlies

Inrichtingen voor dieren

  Continue monitoring

  Geautomatiseerde documentatie

  Alarmen op afstand te raadplegen

Laboratoriumapparatuur

  Bruikbaar van laboratoriumafzuiging tot 
waterbad

   Exacte registratie van parameters

  Weergave van trends en rapporten

Koel- en diepvriestoepassingen

  Veilige dekking van elk meetbereik

  Alarmen in real time

  Eenvoudig uitbreidbaar systeem

De belangrijkste voordelen van testo Saveris Pharma voor uw toepassing:
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2.1 Module hardware en sensoren

Het omgevingsmonitoringsysteem testo Saveris Pharma 

bestaat uit verschillende hardwarecomponenten. Deze zijn 

nauwkeurig op elkaar afgestemd en kunnen worden gecom-

bineerd om uw meettaken perfect uit te voeren.

2.1.1 Het basisstation

Het hart van testo Saveris Pharma beheert de meetwaarden 

van maximaal 3.000 kanalen. Het zorgt ook voor evaluaties 

en voor een alarm bij overschrijding van de grenswaarden. 

Het basisstation kan direct in het laboratorium worden ge-

plaatst. Een geïntegreerde led waarschuwt uw medewerkers 

in geval van ontoelaatbare waarden of systeemkritische 

incidenten. Via een alarmrelais en een LTE-stick kunnen ver-

schillende alarmzenders worden aangesloten. Zo zijn naast 

visuele en akoestische alarmen ook waarschuwingen per 

sms mogelijk. De geïntegreerde noodaccu zorgt ervoor dat 

uw gegevens zelfs bij stroomuitval of andere systeemsto-

ringen veilig worden opgeslagen. Naast ethernet en WLAN 

gebruikt het omgevingsmonitoringsysteem testo Saveris 

Pharma de testo UltraRange langeafstandsradiotechnologie 

voor een uitstekend bereik in gesloten ruimten.

2.1.2 Datalogger- en communicatiemodules 

Omdat bij onderzoek en ontwikkeling talrijke meettaken 

moeten worden uitgevoerd, zijn dataloggers in verschillende 

uitvoeringen verkrijgbaar. Elke dataloggermodule kan flexi-

bel op een van de drie communicatiemodules worden aan-

gesloten. Voor de gegevensoverdracht kunt u kiezen tussen 

WLAN, LAN en de testo UltraRange langeafstandsradiotech-

nologie. Deze laatste optie zorgt voor een robuust en sterk 

radiosignaal over grote afstanden, bijvoorbeeld in serres, 

en bespaart u de extra installatiekosten van een (draadloos) 

netwerk. Vooral in gesloten ruimten hebt u met testo Ultra-

Range een veel groter bereik dan met WLAN. 

Alle dataloggers kunnen nauwkeurig worden gekalibreerd 

en registreren de temperatuur en, afhankelijk van het model, 

ook de relatieve luchtvochtigheid. In termen van nauwkeu-

righeid, resolutie en bereik zijn zij bij uitstek geschikt voor 

het bewaken van de omgevingsvoorwaarden bij onderzoek 

en ontwikkeling – inclusief de cleanroomconformiteit. Om 

2. Naar behoefte aanpasbaar: 
Het modulaire principe van testo Saveris Pharma
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2.1.3 Digitale en analoge voelers

De hardware van testo Saveris Pharma omvat een uit-

gebreid aanbod aan digitale en analoge voelers voor ul-

traprecieze metingen van GxP-relevante parameters in de 

gereguleerde omgeving. Alle Testo voelers hebben één ding 

gemeen: ze zijn gemakkelijk te gebruiken en te installeren. 

Het meetbereik van de temperatuurvoelers reikt van -200 °C 

tot +1.300 °C en bestrijkt daarmee vrijwel alle mogelijke si-

tuaties in onderzoek en ontwikkeling. 

Eenvoudig in gebruik betekent ook dat digitale voelers 

tijdens het bedrijf in enkele seconden kunnen worden ver-

vangen, als een kalibratie noodzakelijk is of een defect is 

opgetreden. Omdat ze onafhankelijk van de datalogger kun-

nen worden gekalibreerd, is het niet nodig de datalogger te 

demonteren. Zo ontstaan geen hiaten in de meetwaarden en 

is geen aanvullende verificatie in uw documentatie vereist. 

Digitale deurcontacten bewaken hele installaties en infor-

meren u automatisch en voortdurend, wanneer een deur 

wordt geopend. Ook de integratie van andere meetgroothe-

den zoals verschildruk, deeltjes enz. verloopt probleemloos 

met de analoge koppeling als gestandaardiseerde interface. 

Voor een zeer nauwkeurige bewaking van lage verschil-

drukwaarden in het meetbereik van 10 Pa tot 10 hPa kan 

bijvoorbeeld de verschildruk-meetomvormer testo 6383 

worden gebruikt. Dit is met name nuttig in cleanrooms en 

(onderzoeks)laboratoria waar in de kritische zone een over- 

of onderdruk moet worden gehandhaafd, om te voorkomen 

dat verontreinigde lucht binnenstroomt of dat pathogene of 

genetisch gemodificeerde virussen en bacteriën ontsnap-

pen. Met een hoge nauwkeurigheid en langdurige stabiliteit 

bewaakt de verschildruk-meetomvormer in cleanroomcom-

forme paneeluitvoering de druk en registreert hij tegelij-

kertijd continu de vochtigheid en temperatuur. Bovendien 

overtuigt de verschildruk-meetomvormer met een automati-

sche nulpuntinstelling.

de verschillende meettaken in onderzoekslaboratoria, clean-

rooms, stabiliteitskamers en andere R&D-faciliteiten volgens 

de eisen te kunnen uitvoeren, zijn aangepaste datalogger-

modules beschikbaar. 

  Via de testo Universal Connector kunt u eenvoudig en 

snel tot vier digitale voelers en de digitale analoge koppe-

ling op de dataloggermodule testo 150 TUC4 aansluiten, 

om de juiste parameters te meten. 

  Met de modules testo 150 DIN2 en testo 150 TC4 kunt 

u gebruikmaken van de voelers uit Testo’s uitgebreide 

assortiment en kunt u tot twee verschillende voelers via 

miniDIN aansluiten. 

  Met tot vier aansluitingen voor thermokoppels is de data-

loggermodule testo 150 TC4 ook geschikt voor het regis-

treren van extreme waarden.

  Als u een dataloggermodule met interne NTC-tempera-

tuursensor voor zuivere temperatuurbewaking nodig hebt, 

voldoet de module testo 150 T1 aan alle eisen. 

Meer vakkennis

Ontdek meer over de com-
ponenten van testo Saveris 
Pharma in het gedetailleerde 
systeemoverzicht.

>> Naar het systeemo-
verzicht

Testo praktijkvoorbeeld Onderzoek en ontwikkeling

Meer vakkennis

Ontdek meer over de com-
ponenten van testo Saveris 
Pharma in het gedetailleerde 
systeemoverzicht.

>> Naar het systeemo-
verzicht

https://static-int.testo.com/media/ea/2b/c68294b5d8f4/Brochure-testo-Saveris-Pharma-DE.pdf
https://static-int.testo.com/media/ea/2b/c68294b5d8f4/Brochure-testo-Saveris-Pharma-DE.pdf
https://static-int.testo.com/media/ea/2b/c68294b5d8f4/Brochure-testo-Saveris-Pharma-DE.pdf
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2.2 Module software

In de testo Saveris Pharma software worden alle meet-

gegevens ononderbroken verzameld, gevisualiseerd en 

gedocumenteerd. De software dient om de geregistreerde 

meetgegevens te bekijken, analyses te maken en rapporten 

op te stellen. Er zijn twee versies van de testo Saveris soft-

ware verkrijgbaar: 

 De testo Saveris Software PRO is geschikt voor geau-

tomatiseerde en ononderbroken omgevingsmonitoring op 

meerdere locaties die aan minder strenge voorschriften zijn 

onderworpen. In de software kunnen meerdere gebruiker-

sniveaus met elk hun eigen gebruikersrechten worden ge-

configureerd.

De testo Saveris Software CFR is de valideerbare versie 

van de software en garandeert de onvoorwaardelijke nale-

ving van 21 CFR Part 11 en Annex 11 van de EU-richtlijn 

voor GMP. Naast de functionaliteit van de PRO-versie biedt 

CFR ook de mogelijkheid van Audit Trail en elektronische 

handtekeningen.

De aanvullende testo Saveris Pharma Cockpit is een 

webgebaseerde en intuïtieve gebruikersinterface waarmee 

de gegevens op verschillende terminals kunnen worden op-

gevraagd. Alarmen kunnen altijd en overal via smartphone, 

tablet of pc worden ontvangen en bevestigd. Elke beves-

tiging van een alarm moet met een digitale handtekening 

en een verplicht commentaar op de gebeurtenis worden 

afgesloten. Om meetpunten en alarmen gemakkelijk en snel 

te kunnen lokaliseren, kunnen individuele plattegronden van 

uw locatie worden opgeslagen.  
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De functies van de software in één oogopslag:

PRO CFR Cockpit

Weergave van de meetgegevens in grafieken of tabellen

Analysefuncties

Alarmbeheer incl. escalatiemanagement

Kalibreermanagement

Individuele rapportage

Centrale archivering en tegen manipulatie beveiligde opslag van meetgegevens +
Gebruikersbeheer met gebruikersrechten

Audit Trail

ERES-principe (Electronic Records / Electronic Signatures)

Overal toegang tot de meetgegevens en alarmbevestigingen via uw smart device

Individualisering door integratie van plattegronden en logo’s

Intuïtief te gebruiken, platformonafhankelijke interface
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2.3 Module services

Testo staat wereldwijd voor u klaar als competente service-

partner: van projectplanning, installatie en ingebruikname 

van het systeem tot GxP-specifieke diensten zoals kalibra-

tie, systeemkwalificatie en softwarevalidatie. Met zijn erva-

ring in GxP ondersteunt het Testo serviceteam u deskundig 

en doelgericht in alle projectfasen. Samen met u ontwik-

kelen de specialisten een serviceconcept op maat dat aan 

al uw eisen voldoet. Ook tijdens het bedrijf kunt u op Testo 

vertrouwen. Het Testo serviceteam zorgt voor ondersteu-

ning, onderhoud, kalibratie en validatie van uw systeem en 

maakt uw werk veiliger, gemakkelijker en succesvoller. 

Meer informatie

Voor meer informatie en antwoorden op al uw vragen over 

continue omgevingsmonitoring met ononderbroken gege-

vensregistratie kunt u contact opnemen met onze specialis-

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

Conform 21 CFR Part 11

Beperk het risico op overtredingen van de 
FDA- en ICH-voorschriften en zorg ervoor 
dat aan de strenge normen wordt voldaan 
– met behulp van beveiligde en volledige 

gegevensrecords.

Totaaloplossing

Beproefde technologieën en services uit 
één hand maken Testo tot een betrouw-
bare partner voor de allesomvattende 

implementatie van kwaliteitsnormen en 
compliance in de veeleisende omgeving 

van onderzoek en ontwikkeling. 

Alarm in real time

Wat er ook gebeurt, testo Saveris Pharma 
informeert u onmiddellijk, zodat u tijdig 

kunt ingrijpen. 
Zo voorkomt u productverlies en mislukte 

audits in de R&D-omgeving.

Ononderbroken omgevingsmonitoring met testo Saveris Pharma – 
uw voordelen in één oogopslag

https://www.testo.com/testo-saveris-pharma
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Hightech uit het Zwarte Woud.

 Dochtermaatschappij

 Handelspartner

Al meer dan 60 jaar staat Testo voor innovatieve 

meetoplossingen made in Germany. Als ’s werelds 

marktleider op het gebied van draagbare en stationaire 

meettechniek helpen wij onze klanten om tijd en ressources 

te besparen, het milieu en de gezondheid van mensen te 

beschermen en om de kwaliteit van waren en diensten te 

verhogen. 

In 34 dochtermaatschappijen over de hele wereld 

onderzoeken, ontwikkelen, produceren en verkopen ruim 

3000 medewerkers voor de hightech onderneming. Testo 

overtuigt meer dan een miljoen klanten wereldwijd met 

uiterst nauwkeurige meetinstrumenten en innovatieve 

oplossingen voor het meetgegevensmanagement van 

morgen.  

Een gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 10% sinds de 

oprichting in 1957 en een actuele omzet van bijna 300 

miljoen euro laten indrukwekkend zien dat hightech en het 

Zwarte Woud perfect bij elkaar passen. Tot de 

succesformule van Testo behoren ook de bovengemiddelde 

investeringen in de toekomst van de onderneming. 

Ongeveer een tiende van de jaarlijkse omzet investeert 

Testo in Onderzoek en Ontwikkeling.


