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O Mapeamento Térmico é uma técnica de pesquisa comprovada cientificamente para identificar e quantificar a distribuição de 
diferenças de temperatura no processo logístico.

Veja como podemos ajudar

O Serviço de Mapeamento Térmico é uma maneira simples e eficiente de obter uma conformidade com GMP relatório de mapeamento. Não há 
necessidade de comprar data loggers, nenhum software especial e um mínimo de tempo e recursos. Independente da sua localização, não precisamos de 
acesso a sua página e ninguém precisa viajar.

Como Funciona

Você nos fornece uma planta de sua instalação. Baseado no tamanho e layout da instalação, nossos experientes especialistas em mapeamento térmico 
determinam a localização e o número de pontos de medição. Os dataloggers são enviados para você com instruções para posicionamento e ativação. 
Sua equipe coloca os registradores de dados de acordo com a distribuição e basta estartar. No final do período do mapeamento, coletamos os 
registradores de dados e enviamos por e-mail os relatórios PDF para você com o relatório final. Isso elimina a necessidade de dedicar tempo e recursos.

Os Benefícios

Relatórios compatíveis com GMP enviados para você
- Não é necessário viajar
- Nenhuma compra de instrumento
- Nenhum software especial
- Nenhuma compilação de relatório
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Conclusões

DESTAQUES: PROCESSO SIMPLES - CARGA DE TRABALHO REDUZIDA - RELATÓRIO INCL. FRIO / ANÁLISE DE PONTOS QUENTES

Resultado: Serviço de mapeamento térmico mais eficiente

Os especialistas em mapeamento térmico da Rigor usam sua planta baixa para determinar a medição e colocação de pontos. Posicionamos os dataloggers
devidamente calibrados nos locais. Com processos detalhados e lista de pontos de medição, colocamos e ativamos os registradores de dados. Depois que 
o mapeamento estiver concluído, coletamos os instrumentos. Depois, geramos os relatórios em PDF automaticamente.

Compilamos o relatório final, que inclui gráficos para cada ponto de medição e dados de calibração para cada instrumento. Tudo o que você precisa fazer é 
tirar suas conclusões com base em nosso resumo. Com este simples processo, sua carga de trabalho acaba sendo reduzida.
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