Het Universele Rotronic
Monitoring Systeem RMS

instrumente n

ROTRONIC MONITORING SYSTEEM (RMS)
Hoge kwaliteitsnormen in productie en opslag vereisen een uitgebreid monitoringsysteem dat betrouwbare meetgegevens
levert. Het flexibele Rotronic Monitoring Systeem is de perfecte oplossing voor een groot aantal toepassingen.

RMS – Voor iedere toepassing
Het RMS is een modulair systeem van hardware componenten en web-gebaseerde
software. Het RMS levert maximale flexibiliteit bij de installatie en zorgt voor direct beschikbare gegevens. De dataloggers registreren de metingen van de Rotronic sensoren
en sensoren van derden en versturen de data naar een beveiligde database. Het RMS
bewaart informatie en verstrekt deze aan gebruikers, ongeacht of ze toegang tot de
database verkrijgen via een PC, Mac, tablet of smartphone.

RMS – Voor Groot en Klein
RMS is geschikt voor zowel grote monitoringsystemen als voor eenvoudige, kleine
toepassingen. Rotronic maakt de database toegankelijk via een beveiligd Cloudaccount

RMS – De One-Stop Oplossing
Rotronic fabriceert een volledig assortiment van individuele componenten en software
voor het monitoringsysteem. ACIN instrumenten en Rotronic bieden in Nederland professioneel advies, installatie, inbedrijfstelling, validatie en onderhoud voor het geïnstalleerde RMS.

Belangrijkste Kenmerken
– GMP/GLP/GDP compatibiliteit
– FDA 21 CFR Part 11
– EN 12830
– PDF-rapport met tabel en statistieken
– Alarmmelding via telefoongesprek, SMS of email
– Platformonafhankelijk
– Geschikt voor smartphones en tablets
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INFORMATIESTROOM
Input Sensoren
Rotronic sensoren of andere registratieapparatuur zoals camera’s of sensoren
van derden kunnen worden gekoppeld
aan de dataloggers. Zo bewaakt het RMS
verschillende parameters zoals vochtigheid, temperatuur, vriespunt, deurcontacten, deeltjestellers en nog veel meer.

Data Logger
De datalogger bewaart de gemeten informatie en verstuurt deze naar de database. Indien de verbinding verbroken is,
bewaart de logger de informatie om de
integriteit van de informatie te beschermen en om de ontbrekende informatie
aan te vullen als de verbinding hersteld is.

Software / Database
De database dekt het gehele RMS. Het
bevat alle meetwaarden voor het systeem
en registreert de mutaties. De serversoftware waarschuwt de desbetreffende
gebruikers en beheert de specifieke toegangsrechten van de gebruiker.

Gebruikersomgeving
De database is toegankelijk via smartphones, tablets en alle PC’s met een webbrowser. Daarom is visualisatie en alarmering wereldwijd mogelijk en op alle
algemene platformen. Extra uitgangen
zijn mogelijk, inclusief e-mail-rapporten
en integratie met andere systemen.

ACIN instrumenten bv
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MONITORING SOFTWARE
De RMS Server software voldoet aan de eisen voor server-gebaseerde monitoring. De software is gekoppeld aan een database
die alle gemeten informatie en systeemhandelingen bewaart. De database is toegankelijk via smartphones, tablets en alle PC’s
met een webbrowser.

Menu

Grafiek
Toont alle parameters grafisch en
numeriek
Tabel
Zorgt voor het sorteren en filteren van alle
ingangen in het systeem.
Lay-out
Laat de gemeten waarde zien en wat de
status daarvan is.
Dashboard
Biedt de individuele gebruiker de mogelijkheid om de belangrijkste parameters voor hen te tonen in een overzicht.
Events
Alarmeringen, waarschuwingen en systeemberichten worden duidelijk weergegeven en kunnen direct bevestigd
worden en voorzien van tekst.
Hulpmiddelen
De gebruiker kan PDF-rapporten genereren, meetpunten kalibreren/justeren
en het gehele systeem beheren.

Historische informatie altijd beschikbaar
De database geeft altijd toegang tot historische informatie en zorgt hiermee voor tra-

Compatibel met alle Platformen

ceerbaarheid volgens FDP en GMP. Deze informatie kan snel en eenvoudig gecombi-

De RMS software kan gebruikt worden

neerd worden in een volledig PDF-rapport.

op alle systemen met een webbrowser
ongeacht de fabrikant of hardware. Daarom kan de gebruiker toegang verkrijgen
via alle apparaten.
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Alarmering
Of het nu gaat via de telefoon (gesproken tekst), e-mail, SMS of schakeling van een
alarmrelais, het RMS biedt duidelijke alarmfuncties en documenteert alle gebeur-

Alarming

FDA / GxP

tenissen zoals foutmeldingen, waarschuwingen of systeemberichten in de database.

Validatie met een druk op de knop
De RMS-server software zorgt voor validatie met een druk op de knop. Het systeem
controleert de integriteit van de informatie automatisch door middel van een zelftest,

Smartphone
Tablet, PC

Data Logger

DB / Web Software
Data Center

het schakelt alle inputmodules in hun verschillende toestanden en controleert de alarmen die bedoeld zijn om te worden geactiveerd. Daarna genereert de software een
validatierapport van het gehele systeem.

SNMP / HTTP
OPC

User
Account

Eenvoudig gebruikersbeheer
De intelligente gebruikersbeheerfunctie maakt het mogelijk om verschillende rechten
toe te kennen aan iedere gebruiker op basis van informatiegroepen. Bijvoorbeeld, dezelfde gebruiker kan alleen inleesrechten hebben in informatiegroep A, maar
tegelijkertijd bewerkingsrechten hebben in informatiegroep B

RMS Software Producten

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔

Lay-out overzicht
Dashboardoverzicht
Alarmtabel
Dataoverzicht
Data-archivering
Auditproces
Kalibratie / Aanpassing
Validatie
Meetpuntalarm

✔

Alarmpatroon

✔
∞

Alarmscripts

∞
∞

Berekeningen
Virtuele toetsen
Systeemtellers

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
∞
∞
∞
∞
∞

Enterprise

✔
✔

Professional

Grafiek- en tabeloverzicht

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔

Small

Apparaatinstellingen

Free

Small

Versie

RMS Cloud Software
(SaaS - Software as a Service)
Enterprise

RMS Web Software

Professional

Type

✔
✔

✔
✔

✔

✔
40

200
200

40

200

40

200
200

Gebruikers (onbeperkt uit te breiden)

2

5

10

1

2

5

10

Gebruikersprofielen

∞
∞

∞
∞

∞
∞

1

2

5

10

2

5

10

50

5

10

50

2

5

10

50

∞

∞

∞

Groepen
Meetpunten (onbeperkt uit te breiden)
Geheugen (onbeperkt uit te breiden)
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LAN EN/OF DRAADLOOS
Alle RMS-componenten zijn uitgerust met een LAN- of draadloze verbinding. Alle componenten zijn opgenomen in een ethernetnetwerk en versturen hun informatie naar het datacenter via een gateway. Zo verstuurt iedere module zijn informatie naar de
RMS-database. De server software bewaakt de serververbinding, regelt het datatransport.

Displaymodule
De displaymodule kan waarden tonen uit het RMS-netwerk.
Vochtigheid, temperatuur en contact status kunnen geconfigureerd worden met de software.

Standaard Datalogger
Registreert de meetwaarden van de digitale HygroClip HCD of
andere RMS-sensoren. Data wordt opgeslagen in een ringgeheugen en vervolgens naar de Server Software gestuurd.

Output Module
Geschikt voor twee analoge spannings- of stroomuitgangen en
is ook beschikbaar als variant met twee solid-state relais om
bijvoorbeeld visuele alarmering aan te sturen.
Input Module
Geschikt voor spannings- of stroomsignalen van analoge apparaten zoals deeltjestellers, stromingssensoren of CO2 sensoren.
Bij voorbeeld:
– AF1 transmitter (luchtsnelheid)
– CO2 transmitter (CO2)
– PF4 transmitter (drukverschil)
Temperatuurloggers
De loggers kunnen uitgerust worden met verschillende temperatuursensoren (NTC, Pt100, Pt1000 of K-element).
Mini Logger
Een temperatuurlogger met geïntegreerde of externe NTCsensor. Ook beschikbaar met een digitale ingang voor
bijvoorbeeld het controleren van het openen/sluiten van
deuren.
Gateway
De gateway verzorgt de communicatie tussen het lokale netwerk
en het datacentrum waar de server software draait . Via de gateData Center
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way wordt de data van alle RMS componenten naar het
datacenter verstuurd.
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Output Parameters

Parameters

LAN Verbinding

Draadloze verbinding

data-geheugen (punten)

Batterij

Voeding over Ethernet (PoE)

Wandmodel IP65

DIN Rail Model IP20

Extra stroomvoorzieining 24 VDC

Productoverzicht

Data logger
RMS-LOG

✔

✔

✔

✔

✔

45,000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

45,000

✔

✔

✔

10,000

✔

%RH & °C
°Cdp

Temperatuurlogger
RMS-LOG-T

°C

Temperatuur mini datalogger
RMS-MLOG

✔

°C

Analoge input module
RMS-ADC

✔

✔

✔

✔

✔

45,000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

10,000

✔

mA / V

Digitale input module
RMS-DI

Aan-Uit
(input)

Digitale input mini module
RMS-MDI

✔

Aan-Uit
(input)

Analoge output module
RMS-DAC

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

mA / V

Relais module
RMS-DO

Aan-Uit
(output)

Display module
RMS-D

ACIN instrumenten bv

✔
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RMS CONVERTER
Integreer apparatuur van derden in het RMS met de RMS Converter
De RMS-converters zorgen voor de integratie van digitale apparaten van derden. De RMS converter verzamelt en controleert de informatie van apparatuur van derden. Zo kunnen Rotronic apparaten van bestaande netwerken evenals webcams of apparatuur van
derden met een open protocol geïntegreerd worden. Dit stelt u in staat om hardware-uitbreidingen eenvoudig te implementeren
op projectspecifieke basis.

Integriteit van de data
De RMS-converter bewaart de verzamelde data intern zodat de informatie veiliggesteld is in geval van een storing in de communicatie met de database. Wanneer de
netwerkverbinding hersteld is zal de informatie automatisch gesynchroniseerd worden
met de database.

RMS Converter als Gateway
Een eenvoudige uitbreiding met een
USB-dongle verandert de RMS-converter
in een draadloze gateway voor draadloze
RMS-dataloggers, een kostenbesparende
oplossing voor de gebruiker.

Data Center

Ondersteunde protocollen

Devices Already Supported

– RoASCII

– Rotronic HygroFlex transmitters

– HTTP

– Rotronic HygroLog dataloggers

– SNMP

– Rotronic HL-RC draadloze dataloggers

– Modbus-TCP

– Rotronic drukverschiltransmitters

– Klantspecifieke uitbreiding

– Rotronic cleanroompanel

Output Devices
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RMS SENSOREN
Keuze uit Digitale RMS-sensoren
De digitale RMS-sensoren zijn ontwikkeld volgens de laatste technische ontwikkelingen. Met minimaal stroomverbruik meten zij
de omgevingscondities nauwkeurig en snel. De nieuwe generatie sensoren voldoet aan de eisen van een lange levensduur van de
batterij en snelle reactietijden tijdens het meten – en dit alles zonder verlies van de meetnauwkeurigheid waar Rotronic om bekend
staat.

Pt1000

Sensor voor H2O2 applicaties

±0.8 %RV

-40…85 °C

HH-1

HCD-S-HH

±0.1 °C

0…100 %RV

Pt1000

Sensor met verwisselbare RV voeler

±0.8 %RV

-40…85 °C

HT-1

HCD-S-I

±0.1 °C

0…100 %RV

Pt1000

Sensor met verhoogde nauwkeurigheid

±0.5 %RV

-40…85 °C

HT-1

HCD-SH

±0.1 °C

0…100 %RV

Pt1000

Industriele kabelsensor

±0.8 %RV

-100…200 °C

HT-1

HCD-IC (2 m, 5 m cable), PPS

±0.1 °C

0…100 %RV

Pt1000

Industriele kabelsensor

±0.8 %RV

-100…200 °C

HT-1

HCD-IM (2 m, 5 m cable), metaal

±0.1 °C

0…100 %RV

Pt1000

Dauwpuntsensor

±3 °Cdp

-60…20 °Cdp

HT-1

Sinter Staal,

Pt1000

10 µm

HCD-LDP0
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Parameter

0…100 %RH

Materiaal

-40…85 °C

±0.1 °C

Reactietijd

±0.8 %RV

HCD-S

Filters

Standaardsensor

Sensor

Meetbereik

at 23 °C ± 5 °C

Nauwkeurigheid

Type sensoren

HT-1

PC, 40 µm

15 s

PC

%RV & °C

PC, 40 µm

15 s

PC

%RV & °C

PC, 40 µm

15 s

PC

%RV & °C

PC, 40 µm

15 s

PC

%RV & °C

Geen filter

15 s

PPS

%RV & °C

Geen filter

15 s

Staal

%RV & °C

1.4301

15 s

PC Staal

°Cdp

1.4301
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DATABEVEILIGING EN -INTEGRITEIT
FDA CONFORMITEIT
Databeveiliging, data-integriteit, databeschikbaarheid: dit zijn de drie termen die een centrale rol spelen in monitoringsystemen.
Het RMS scoort geruststellend goed op al deze gebieden.
Databeveiliging

FDA/GMP Eisen

Databeveiliging betekent dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot de data.

Regelgevende instanties in de farma-

Dit is mogelijk door middel van encryptie tijdens de overdracht en opslag van de data.

ceutische en voedselindustrie eisen dat
alle relevante gebeurtenissen zo worden
opgeslagen dat ze traceerbaar zijn. Dit is
mogelijk middels elektronische registratie van alle kalibraties, metingen en
verificatieprocessen.

De zogenaamde

«elektronische registratie» vereist een
unieke codering van certificaten. Dit
betekent dat elk kalibratiecertificaat met
een datum en inspectiestempel traceerbaar moet zijn zodat het kalibratieproces
geverifieerd kan worden.

Auditproces
Als een monitoringsysteem in gebruik
wordt genomen, wordt het gekalibreerd
en gevalideerd. Zo kan de operator de
kwaliteitsafdeling verzekeren dat het
systeem correct functioneert. Tijdens
het daaropvolgende dagelijks gebruik
moeten alle relevante veranderingen
Data Security in RMS

volledig

Het monitoringsysteem zorgt voor encryptie van de informatie tijdens de overdacht.

auditproces garandeert de registratie

Dit betekent dat de informatie niet kan worden afgeluisterd of gemanipuleerd door

van alle veranderingen in het systeem

zogenaamde retry attacks. De beveiliging van de opgeslagen informatie in RMS wordt

zoals bijvoorbeeld het verwisselen van

gegarandeerd door het IT-datacenter. De Rotronic Cloud is beschermd door een

sensoren, gebruikershandelingen, bat-

gecertificeerd IT-datacenter. Als de database zich bevindt op de server van de klant

terijvervanging. Dit zorgt ervoor dat alle

dan bepaalt de klant de beveiligingsinfrastructuur. ACIN / Rotronic kan uw IT-afdeling

gebeurtenissen later traceerbaar zijn.

geregistreerd

worden.

Het

ondersteuning bieden.
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Databeschikbaarheid

Data-integriteit

Voor sommige productiesystemen kan de databeschikbaar-

Het waarborgen van de integriteit van de data vereist beveiligde

heid in strijd zijn met de dataveiligheid omdat beveiligde data

overdracht en opslag. Een gemeten waarde mag niet veranderen

minder toegankelijk is. De gebruiker moet zich bekend maken

tijdens de overdracht vanwege storingen. De overdracht en

en beveiligde verbindingen gebruiken of geverifieerde platfor-

opslag van data moeten daarom beschermd zijn tegen manip-

men. Toch gaat de trend duidelijk in de richting van wereldwijde

ulatie. Dit is mogelijk via CRC-controlegetallen en tussentijdse

maar toch veilige toegang tot de data zodat deze bekeken en

opslag tijdens de dataoverdracht. Zo kan corrupte data herkend

geëvalueerd kan worden ongeacht het platform.

worden en de data die opgeslagen wordt in een buffergeheugen
kan nogmaals verzonden worden totdat de overdracht geslaagd
is

Beschikbaarheid van datacentra
Dankzij de server database en Server Software is een zeer hoge
databeschikbaarheid een van de basisprincipes van het RMS.
De informatie kan probleemloos overal in de wereld bekeken
worden met alle gebruikelijke apparaten. Beveiliging is gewaarborgd middels gebruikersrechten en verificatie.

ACIN instrumenten bv
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RMS TOEPASSINGEN
Bent u op zoek naar een universeel en bedrijfsklaar monitoringsysteem??
Met RMS biedt ACIN / Rotronic een totaaloplossing voor controlesystemen. Ons technisch team ondersteunt het project vanaf
het begin tot het einde, van het bepalen van de eisen en wensen van de gebruiker en installatie van het systeem tot aan periodieke kalibratie en ondersteuning.
De belangrijkste fasen in RMS-projecten:
– Definitie van de eisen en wensen van de gebruiker en vaststel-

Definitie van de wensen van de gebruiker

len van de technische eisen met prioritering.

– Een productdemonstratie maakt het mogelijk om de voorg-

Project Planning
(Tijd/Kosten/Software Functies)

estelde instrumenten te verifiëren en gedetailleerde aanpassingen te maken. ACIN / Rotronic legt de wensen van de
klant tot in detail vast. Op basis hiervan wordt er een offerte
opgesteld.
– Na acceptatie van het voorgestelde systeem wordt het RMS

Offerte

geïnstalleerd, gekalibreerd en in bedrijf gesteld. De software wordt ook geïnstalleerd en geconfigureerd. Tijdens de
laatste stap worden alle meetpunten gekalibreerd.
– Afhankelijk van het project en indien gewenst wordt het ge-

Lokale Demonstratie Installatie

hele monitoringsysteem gevalideerd. Dit is gecompliceerd en
vereist inspectie en documentatie van alle mogelijke fasen
van het systeem.
– Het systeem kan (bv 1x per jaar) onderhouden worden door

Uiteindelijk aanbod

ACIN / Rotronic met ondermeer regelmatige kalibratie van alle
meetpunten. Met onze ondersteuning kunt u rekenen op een
voor u zorgeloze werking van het RMS.

Check van de klant

Installatie / Commissioning

Validatie
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U gebruikt HW4 met succes en u heeft een update nodig?
Met RMS biedt ACIN / Rotronic een eenvoudige mogelijkheid om geïnstalleerde HW4

U heeft uw eigen systeem en u
wilt RMS-apparaten verbinden

software in monitoringsystemen te updaten naar de laatste versie. Het is niet alleen

Alle RMS-apparaten kunnen geïnte-

zeer voordelig maar ook heel eenvoudig om HW4 te updaten naar RMS voor een

greerd worden in systemen van derden

compleet systeem.

zoals het opbouwen van managementsystemen. Rotronic heeft alle producten

RMS Converter voor integratie van Ethernet Apparaten.

voorzien van een standaard MODBUS

De RMS-converter maakt het mogelijk om alle producten met een ethernetverbinding

protocol. De digitale Hygro-Clip2 sensor-

direct te integreren vanuit HW4 systemen naar RMS. De RMS-converter verzamelt alle

en kunnen direct gelezen worden via

informatie van de apparaten en bewaart hun waarden. Daarna wordt de informatie

MODBUS-RTU. Dit is perfect voor syste-

verder gestuurd naar de server door de RMS-software.

men waar energieverbruik beperkt moet
worden tot een minimum. In systemen

Input Modules voor integratie van Analoge Apparaten

met ethernet kunnen dataloggers en

Apparaten zonder ethernetverbinding moeten in het RMS-systeem geïntegreerd

poorten direct aangesproken worden via

worden via de analoge input modules. De analoge input modules digitaliseren het

MODBUS-TCP.

analoge signaal en stuurt de informatie naar de RMS-software via de ethernetverbinding. Gebruikers hebben toegang tot het monitoringsysteem via iOS apparaten, Linux
platformen, Windows systemen of Android apparaten waarmee ze overal op de hoogte
worden gehouden van de status van het monitoringsysteem.

U wilt een Externe IT-Infrastructuur gebruiken?
Niet alle systemen zijn geschikt voor
het installeren van de software en database op een lokale server. Voor kleine
ondernemingen zoals apotheken is het
vaak eenvoudiger om de IT-infrastructuur uit te besteden. Hiervoor biedt
Rotronic accounts aan in de Rotronic
Cloud. Rotronic levert de database en
uw klanten hoeven alleen de apparaten
lokaal te installeren en het account te
configureren volgens hun eisen. Dit
maakt het inbedrijfsstellingsproces aanzienlijk eenvoudiger.

ACIN instrumenten bv
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RMS SERVICES
Kalibratie en Aanpassing
De sensoren van Rotronic hebben een langdurige stabiliteit, toch raden we onze klanten aan om hun sensoren regelmatig te kalibreren om de prestaties ven de sensoren te borgen. Eén kalibratie per jaar is normaal gesproken voldoende. Maar kalibratie kan
vaker nodig zijn als de sensoren gebruikt worden in verontreinigde/besmette omgevingen.
Meetinstrumenten voor vochtigheid en temperatuur zijn precisie-instrumenten die regelmatig onderhouden moeten worden om de
betrouwbaarheid te behouden. Meetfouten kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan producten tijdens productie en opslag.

Wat zijn de kalibratieopties?
We kunnen uw instrument zowel op locatie als bij ons kalibreren of u kunt
de instrumenten zelf kalibreren:
1. Kalibratie bij Rotronic bij of via ACIN instrumenten
– RAG fabrieksinstelling certificaat (ISO 9001 norm)
– SCS certificaat (Zwitserse Kalibratie Norm, geaccrediteerd laboratorium

Project Planning

ISO/IEC 17025)
2. Wij komen naar u toe
– Gecertifceerde standaarden
– HygroGen vocht- en temperatuurgenerator
3. U kalibreert zelf
– Ro t r o n i c ka l i b ra t i ea p p a ra tu u r e n S CS - ge ce r t i f i ce e r d e
vochtigheidsstandaarden
– SCS-gecertificeerde referentiesensoren (referentiemeting) of zouten
– HygroGen

Mobiele kalibratie

Project Planning
We ondersteunen u vanaf de planning tot het realiseren van uw systeem.
Dit zorgt voor het optimale ontwerp. Voor uw specifieke toepassing kunnen
vele functie specifieke instellingen en meetsystemen nodig zijn. Rotronic
is een toonaangevende leverancier in de wereld van meetapparatuur voor
parameters zoals vochtigheid en temperatuur. ACIN instrumenten, zelf producent van meet- en regelapparatuur, werkt al meer dan 30 jaar samen met
Rotronic , dus profiteer van onze knowhow!

Validation/Qualification
Mondiale bedrijven zijn steeds meer onderworpen aan verplichte inter-

Valideren

nationale regelgeving. Bijvoorbeeld, fabrikanten die farmaceutische producten of voedselwaren willen leveren aan de USA moeten voldoen aan de
eisen van de FDA1. Een andere bekende richtlijn is GAMP2, die, hoewel
niet
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juridisch bindend, een erkende standaard is voor validatie.
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Validatie behelst het verstrekken van schriftelijk bewijs dat

Risicobeheer / Ontwerp controle
Vewranderen van Beheer
Aanpassingen Beheer

een systeem is gepland en geproduceerd is volgens zeer strikte
richtlijnen, dat het getest aan de hand van specificaties en dat
het werkt op een goed kwaliteitsniveau vanaf de start. Ontbre-

Validatie
Management

Validation Report

kende informatie en slechte gespecificeerde of onvoldoende
geteste systemen kunnen leiden tot hoge onderhoudskosten
en verlies in productiviteit. Validatie door een computerondersteunend systeem (CSV3) is daarom essentieel zowel voor

Presentatie
kwalificatie (PQ)

Gerbuikerseisen
(URS)

wettelijke als zakelijke redenen. Ook al is het niet wettelijk
verplicht, dan kan het zakelijk gezien toch interessant zijn om
het validatieproces te doorlopen.

Functie
specificatie

Operationele
kwalificatie (OQ)

ROTRONIC producten, inclusief software, conform specifieke
FDA eisen, worden gefabriceerd volgens GAMP en maken het

System Configuration
Software

Installatie
kwalificatie (IQ)

mogelijk het validatieproces met succes te doorstaan.

FDA1

: Food and Drug Administration

GAMP2 : Good Automated Manufacturing Practice
CSV3

Implementation
(Configuration)

: Computer System Validation

In kaart brengen van vochtigheid en temperatu-

ur

Het in kaart brengen door Rotronic/ACIN bestaat uit:

Onjuiste temperatuur- of vochtigheidscontrole kunnen leiden

– Analysering van de eisen en definitie van de meetpunten

tot schade aan producten. In geval van klimaatafwijkingen is

– Plaatsen/installeren van dataloggers met traceerbare

het daarom noodzakelijk om direct te reageren.

certificaten

Echter voordat een systeem, dat voldoet aan FDA, geïnstal-

– Constant registreren van de klimaatomstandigheden

leerd kan worden, moet eerst onderzocht worden waar en

– Evaluatie en analysering van de geregistreerde informatie

hoeveel meetpunten er moeten worden ingesteld om de pro-

– Opstellen van documentatie conform GMP

ductie of opslagruimten en klimaatkasten te controleren. Dit

– Aanbevelingen tot optimalisering

wordt gedaan via een mapping procedure, het in kaart brengen van de temperatuur en vochtigheid. Deze mapping ver-

Uw voordelen:

strekt informatie welke gradiënten er zijn in de ruimten. Daar-

– Verkrijg exacte informatie over het binnenklimaat

mee kunnen dan klimaatzones worden vastgesteld en is het

– Conform FDA

mogelijk om de optimale opslagposities vast te stellen voor

– Kennis van mogelijke zwakke punten

producten of zelfs veranderingen in de kamertemperatuur te
initiëren. Dit in kaart brengen houdt rekening met factoren

Uw Contact:

zoals direct zonlicht, airconditioners, isolatie, en resulteert in

– info@ACIN.nl

aanbevelingen aangaande het optimaliseren van de omstan-

– rms-support@rotronic.ch

M

digheden. Het in kaart brengen wordt meestal gedaan tijdens
de warmste en koudste periodes in een jaar en duurt ongeveer
1 tot 2 weken. Met een groot aantal meetpunten wordt ieder
zone meegenomen! We raden aan om dit proces opnieuw uit
te voeren als een productie- of opslagruimte aangepast wordt
of na andere grote veranderingen.
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ROTRONIC IN NEDERLAND
Rotronic is vertegenwoordigd in Nederland door ACIN instrumenten bv in Rijswijk
www.rotronic.com
Rotronic International
Rotronic Partners

instrumenten

ACIN INSTRUMENTEN BV
Handelskade 76
2288 BG RIJSWIJK
Phone +31 70 3070703
Fax
+31 70 3070938
www.ACIN.nl www.ACIN.nl/product/rotronic-monitoring-system/
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