Hanwell

Se valer a pena monitorar,
vale a pena monitorar bem.
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Soluções inteligentes de monitoramento e controle: nos
edifícios | Em Trânsito | Exterior / Remoto

www.rigorautomacao.com.br

Delegue seu monitoramento ambiental para a
Hanwell
Sistema independente de monitoramento e alarme, incluindo alertas de horas de trabalho. Solução
totalmente validável que atende aos requisitos da FDA 21 CFR Parte 11.
Uma pesquisa valiosa, espécimes e culturas,
uma vez perdidas, são muitas vezes
insubstituíveis. A perda de tais pesquisas
como resultado de equipamentos
inadequados de monitoramento ambiental
pode ser devastadora para uma organização
e profissionais farmacêuticos por uma
multiplicidade de razões, como reputação,
tempo e dinheiro. A capacidade de evitar
consequências desastrosas como esta
acontecendo são simplesmente configurar
um sistema independente de
monitoramento e alarme que forneça
notificações de alarme imediato via e-mail,
SMS ou através do software seguro. Os
usuários também têm a opção para acessar
dados de alarme através do nosso centro de
atendimento tripulado 24/7/365.

Manter-se atualizado com os
regulamentos
Esse sistema também pode ajudar
grandementena garantia e comprovação da
conformidade regulamentar. A gama
Hanwell inclui recursos de monitoramento
chave que continuam a exceder as diretrizes
do PIB, GMP e GAMP.

Os sistemas de monitoramento ambiental
da Hanwell continuam inigualáveis ao
fornecer uma solução completa para o
monitoramento independente de múltiplas
aplicações e parâmetros com notificação
imediata de alarme, registro histórico e
calibração.

Calibração que deixa você
despreocupado
O software Hanwell retém informações de
calibração para cada transmissor e executa
automaticamente relatórios agendados que
mostram datas de validade de calibração.
Nós nos orgulhamos de nossa capacidade de
permanecer flexível para cada organização
requisitos individuais, permitindo que as
unidades sejam calibradas no local ou no
local. Os instrumentos podem ser ajustados
e calibrados para satisfazer as aplicações
mais exigentes, garantindo assim dados em
que você possa confiar absolutamente.

Alcance de
rádio
incomparável
de até 3.500
metros
(sobre terreno aberto)

Um sistema com múltiplas
soluções
Laboratórios & manufatura
Aplicação

Parâmetro

Medição

Produtos

Geladeiras

Temperatura

2°C e 8°C

RL4001-434.075
(Um canal)

RL4002-434.075
(Dois canais)

Freezers

Temperatura

-20°C, -30°C a -40°C
-80°C

RL4001-434.075
RL4401-434.075

RL4402-434.075

Cryogenic Chambers

Temperature

-150°C a -200°C

RL5002 combinado com termopar tipo T

C02

0-5% ou 0-10%

Temperatura

-20°C a +60°C

Umidade

0 a 100%

Pressão diferencial (salas
limpas e contaminadas)

±50pa

RL5405-434.075

Pressão diferencial
(Desempenho do filtro)

(±12.5mb

RL4502-434.075

Fluxo de ar

0 a 5m/s (0…1000ft/min), 0 a
10m/s (0.2000ft/min) e 0 a 20
(0…4000ft/min)

RL4810-434.075

Luminosidade (LUX)

10 a 5000 LUX

ML4701-434.075

Temperatura

-40°C a +60°C

RL4001-434.075

Laboratório
Incubadoras

Salas limpas & àreas
contaminadas

Sistemas de Manejo de
Ar e Life Science

Storage

Combina UR/T

-40°C a +60°C
0 a 100% UR

RL5016-434.075 (5%)
RL5018-434.075 (10%)

RL4115-434.075

Armazenagem & distribuição
Aplicação

Salas refrigeradas/
Armazenagem

Distribuição

Parâmetro

Medição

Produtos

Temperatura

-40°C a +60°C

RL4001-434.075

Combina UR/T

-40°C a +60°C
0 a 100% UR

RL4115-434.075 or RL4114-434.075

Luminosidade (LUX)

10 a 5000 LUX

ML4701-434.075

Temperatura

-30°C a +66°C

Logger para transporte

Combina UR/T

-34°C a +66°C
0 a 100% UR

Humbug

Varejo
Aplicação

Parâmetro

Medição

Fridges

Temperature

2°C e 8°C

Freezers

Temperature

-20°C, -30°C and
-40°C

Salas refrigeradas/
Armazenagem

Combinado UR/T
Light (LUX)

-40°C a +60°C
0 a 100%UR

10 a 5000 LUX

Produtos
RL4001-434.075
(um canal)

RL4002-434.075
(Dois canais)
RL4001-434.075

RL4115-434.075 ou RL4114-434.075
ML4701-434.075

Criando Sinergia entre você
e seus ambientes
A Synergy é uma plataforma de software totalmente válida, compatível com o FDA 21 CFR Part 11 e GAMP5 que reúne todo o hardware
Hanwell e leva a exibição de dados de monitoramento ambiental para outro nível. Todos os transmissores são configurados através da
Synergy e todos os dados são gravados no banco de dados Synergy seguro. A coleta completa de dados com gráficos interativos, tabelas e
visualizações de planos permite aos usuários cortar dados históricos de várias maneiras para análises avançadas, bem como configurar
alarmes e reportar alarmes gerados. Os níveis de acesso do usuário Synergy podem ser gerenciados por meio de grupos personalizáveis.
Gerenciar dados ambientais nunca foi tão facilmente acessível a tantos - qualquer e sempre que você precisar - de onde quer que esteja.

O que você precisa

Sempre que você precisar

Onde quer que você esteja

• Validação do sistema para requisitos de
organização com protocolos de QI e OQ de
suporte completo
• Acesso único ou multi-usuário para
necessidades de monitoramento
pequenas, médias ou grandes
• Compartilhe dados com usuários e
aloque permissões para vários grupos de
dados onde necessário
• Coleta de dados e exibição de mais
parâmetros ambientais do que qualquer
outro produto no mercado
• Exibir uma visão geral rápida de sites e /
ou grupos de sensores especificados por
usuários individuais
• Acesse gráficos interativos, tabelas e
vistas de plano para análise detalhada de
dados

• Ver dados em tempo real 24/7
• Notificação de alarme do sistema, email e SMS imediato para pessoal
definido pelo usuário
• Gerar relatórios automatizados ou
acessar dados de forma imediata e fácil
através do sistema

• Acesse informações críticas em seu PC local, via
intranet ou rede da empresa e pela internet
• Veja e interaja com dados e configurações de
qualquer lugar do mundo usando formatos
baseados em navegador comercialmente
disponíveis, e. Firefox ou IE

Monitoramento e controle completos em circuito fechado
Os sistemas sem fio Hanwell podem ir além do simples monitoramento com a capacidade
única de integrar a funcionalidade de controle no sistema. A capacidade de monitorar e
controlar ambientes nos diferencia de outros provedores de sistemas de monitoramento
sem fio. Nossas soluções de monitoramento e controle em circuito fechado podem ser
alcançadas de várias maneiras que atendem às necessidades de nossos clientes. A
maneira mais simples é usar o relé Hanwell MS1000 de cartões analógicos para se
conectar diretamente a um sistema BMS.
O sistema MS1000 é ideal quando um pequeno número de leituras de sensores precisa
ser conectado a um sistema BMS, para sistemas maiores com muitos pontos de sensores
estão disponíveis as seguintes opções:
• Receptor de rádio local com saída Modbus RTU
• Servidor OPC (software para comunicação de software)
• Serviço Modbus TCP
Os sensores sem fio Hanwell também podem ser conectados aos sistemas SCADA
padrão da indústria usando OPC ou Modbus

Por que Hanwell?
Há mais de 20 anos, os sistemas de monitoramento, alarme e controle ambiental da Hanwell continuaram sendo o líder do mercado em
desempenho sem fio e capacidade de monitoramento.
O sistema é totalmente validável e fornece aos profissionais farmacêuticos acesso imediato a software seguro para acesso rápido e fácil a
dados, bem como registros históricos para conformidade regulamentar e um método de monitoramento de qualquer lugar do mundo através
de recursos opcionais do navegador web.

Alcance de rádio imbatível

Benefícios

Para obter um sistema confiável a longo
prazo que trabalha em edifícios
frequentemente muito complicados, a faixa
de rádio é fundamental. Os sistemas
competitivos típicos possuem faixas sem fio
de cerca de 100 metros; enquanto a linha
sem fio Hanwell linha de visão atinge 3.500
mtrs. Isso permite que a transmissão de
dados de rádio Hanwell seja totalmente
independente do Wi-Fi com base em TI e,
normalmente, requer muito poucos
repetidores para serem instalados.

• Ampla gama de opções de parâmetros de
produtos que incluem; temperatura,
umidade, energia, pressão diferencial,
• O2, LN2, fluxo de ar, contagem de
partículas e muito mais
Hanwell oferece uma infinidade de soluções
de monitoramento de aplicativos únicos a
múltiplos aplicativos em vários sites
• Alcance de rádio comprovado de 3.500
mtrs em terra aberta
• Hardware confiável, preciso e durável para
soluções de monitoramento de longo prazo
• Ferramentas abrangentes de relatórios e
análises de software
• Sistemas totalmente validados disponíveis
para atender a conformidade regulamentar
rigorosa
• Bateria de longa duração e permutável
pelo usuário
• Soluções completas de monitoramento e
controle ambiental em circuito fechado
• Sistema de prova futuro com flexibilidade

Software como nenhum
outro
O novo software Synergy validável oferece
a mais recente tecnologia baseada em
nuvem com uma grande quantidade de
flexibilidade com visões personalizadas,
controle de permissão detalhado e muito
mais.
• Receptor de rádio local com saída Modbus
RTU
• Servidor OPC (software para comunicação
de software)
• Serviço Modbus TCP

opções de hardware e software
• Cada transmissor Hanwell fornecido
pode ser calibrado individualmente
para os padrões UKAS ou NIST, se
necessário.
• Todos os transmissores Hanwell podem
ser calibrados dentro ou fora do local pelo
cliente, por uma empresa de calibração de
terceiros ou pelo IMC. Não é necessário
retornar ao fabricante. Não há perda de
dados enquanto os transmissores estão
fora do local para a calibração.

Contate-nos
Rigor Validação e Automação Ltda
www.rigorautomacao.com.br
contato@rigorautomacao.com.br
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