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SISTEM MONITORIZARE TEMPERATURA 

PENTRU TRANSPORT VACCIN COVID-19 

Producator: SENSEANYWHERE – Olanda 

Medical         Lant rece     Transport      Depozite   Farmaceutice  Laboratoare Sanatate 

 & Logistica 

Sistemul de monitorizare SenseAnywhere masoara valorile de temperatura la marfurile sensibile, in procesul 

de productie, transport, in zonele de depozitare, in hale si in laboratoare. Sistemul usor de 

folosit minimizeaza costurile si timpul de operare oferind in acelasi timp siguranta. 

Toate valorile de temperatură sunt înregistrate cu precizie de înregistratoarele WiFi special 

create în acest scop și sunt transmise către SenseAnywhere Cloud prin rețeaua wireless 

LAN. Datele sunt salvate in “SenseAnywhere Cloud” si pot fi accesate in orice moment, din 

orice locatie, de catre un numar nelimitat de persoane prin intermediul unui 

PC/tableta/smartphone cu acces la internet.  Din browserul de internet accesati contul 

personal unde puteti configura inregistratoarele, vizualiza datele sub forma de tabele si 

grafice, seta alarme, genera rapoarte, etc.  In cazul in care limitele setate sunt depasite 

utilizatorul este avertizat prin e-mail sau prin SMS (optional).   

Avantaje sistem SenseAnywhere: 

- Pentru utilizarea sistemului nu este necesară instalarea unui software. Aveți nevoie

doar de conexiune la internet, un AccesPoint și un browser web uzual.

- Depășirea valorilor limită sunt raportate imediat prin SMS (opțional) sau e-mail.

Valorile de măsurare sunt stocate în Cloud supuse unor standarde stricte de securitate. În

plus, înregistratorul de date are memorie circulară pentru 18.500 de valori de măsurare

și astfel datele nu se pierd în caz de pană de curent sau pierderea semnalului wireless.

- Valorile măsurate sunt transmise automat către Cloud prin intermediul AccesPoint

conectat la internet.

- Cu SenseAnywhere, puteți monitoriza, analiza și documenta automat valorile măsurate.

Datele măsurate și rapoartele sunt exportabile și pot fi trimise automat prin e-mail.

Sistemul poate fi adaptat cerințelor dumneavoastră și poate fi extins fără limitare prin 

înregistratoarele de date suplimentare. Personalizarea înregistratorilor este de asemenea posibilă. 

Caracteristici principale 

• Rapoarte automate, fără a utiliza software suplimentar

• Conform reglementărilor HACCP și GDP

• Conform FDA 21 CFR Part 11

• Domeniu de masura temperatura: -200 oC ÷ +200 oC sau -40 oC ÷ +70 oC

• Furnizat (la cerere) cu certificat de calibrare acreditat sau trasabil NIST

• Limite de alarmă personalizabile

• Durată lungă de viață a bateriei (10 ani)

• Sunt inclusi suporti de montare

La link-ul de mai jos aveti un mic filmulet demonstrativ cu capabilitatile acestui sistem de monitorizare 
https://www.youtube.com/watch?v=erCT3GZOIw8 

https://www.pharmaceutical-technology.com/contractors/lab_equip/senseanywhere/pressreleases/covid-19-

vaccine-monitoring/  
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