
we prove it.

Conheça o LIBERO W

O Libero W é um equipamento compacto para monitoramento de geladeiras e ambientes a fim de 

proporcionar de forma simples a gestão dos produtos perecíveis armazenados em farmácias. Este 

equipamento é capaz de registrar e apresentar os dados de temperatura a distância, para maior comodidade e 

fácil acesso para os profissionais da qualidade. Através de sistema simples de configuração é possível 

determinar alarmes sonoros, informativo para geração de relatórios PDF, além de obter o valor mínimo e 

máximo das medições e o tempo de exposição a temperaturas excedentes aos limites com um simples toque 

nas teclas de acesso do aparelho posicionado remotamente. Seu tamanho pequeno e fácil gestão o tornam o 

equipamento ideal para este tipo de aplicação.

Organize seu estoque local com gestão livre de erros humanos e com efetiva coleta de dados, otimizando seu 

tempo e profissionalizando a apresentação das informações. Com o Libero W a instalação é simples e a 

diferença imediata.



LIBERO W  
Monitoramento contínuo e relatórios avançados

Locais clínicos Laboratórios Farmácias P&D
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Simples instalação, wireless, sem complicações

Base

Sensor

Conexão wireless



Base mostrando temperatura, avisos e alarmes, Sensor com 
memória de buffer mostrando status

Base                Sensor



Carcaça do sensor à prova d'água
Cabo USB integrado na base para fácil leitura

Base                Sensor



Avisos e alarmes para chamar a atenção

 Aviso de temperatura
 A temperatura está acima ou abaixo de um certo limite por um tempo 

predefinido. Normalmente, o tempo de aviso é menor do que a hora do 
alarme e pode evitar a ocorrência de uma situação de alarme.

 Dispositivo de alarme
 Sem conexão ao sensor (LED vermelho)
 Bateria baixa na base e/ou sensor (LED amarelo)
 Memória quase cheia

 Calibração necessária

Possíveis avisos: 
Durante um aviso o LED 
amarelo pisca e em tom de 
aviso é ativado na base

Possíveis alarmes:
Durante um ALARME o LED 
vermelho pisca
e um tom de alarme é ativado
na Base

 Alarme de Temperatura
 A temperatura excede os limites de alarme durante o tempo predefinido

 Conexão de Alarme
 A conexão ao sensor é interrompida por um tempo pré-definido.
 Nesse caso, o sensor armazena as leituras de temperatura e o alarme é 

verificado após a sincronização com a base. Se os dados estiverem 
dentro dos limites de alarme ou não excederem a hora do alarme, o 
alarme será limpo.



Funcionalidade Símbolo

Status de alarme ou

Aviso

Logging (piscando)

Mudo

Força do sinal sem fio a

Bateria baixa ou

Criar PDF (memória quase cheia)

Calibração exigida

Texto e mensagens

Temperatura atual

Indicador de limite de alarme

Um informativo fácil de compreender



Indicador de limite de alarme mostrando a leitura da 
temperatura atual em relação aos limites de alarme definidos

Limite de alarme superior

Limite de alarme inferior

A temperatura exibida 
atualmente está dentro ±
20 % do centro da zona 
limite

A temperatura exibida 
atualmente ainda está 
na zona limite, mas sim 
no lado superior

A temperatura exibida 
atualmente ainda está 
na zona limite, mas na 
parte inferior



Indicador de limite de alarme explicado com limites de 
temperatura a 15°C e 25°C

Limite de alarme superior 25 °C

Limite de alarme inferior 15 °C

± 20 % do centro
da zona ok

> +20% for a do centro
≤ limite superior

< -20% for a do centro
mas ≥ limite inferior
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Exemplos e Display

Registro, força de sinal suficiente, OK, 
19.8 °C, temperatura atual dentro
± 20 % do meio dos limites
(limite baixo de 15°C e limite superior de 25 
°C)

Registro, força de sinal suficiente, OK, 
24.3 °C, temperatura atual póxima mas ainda 
abaixo do limite superior

Registro, força de sinal suficiente, OK, 
24.3 °C, temperatura atual próxima mas ainda 
abaixo do limite superior, aviso se
configurado e tempo para aviso excedido



Exemplos de Display

Registro, intensidade de sinal suficiente 
ALARME, 28,1 ° C, temperatura atual
acima do limite superior

Registro, sinal suficiente, OK, 28.1 ° C, 
temperatura atual acima do limiar 
superior, tempo para alarme depende 
da configuração

Registro, intensidade de sinal suficiente, 
AL ALARM, 19,8 ° C, temperatura atual 
dentro de ± 20% do meio dos limites



Evidência adicional disponível 
para todos os 3 tipos de relatório 

"Relatório de Evento"

Relatórios PDF personalizados - recomendação da ELPRO de 
acordo com a aplicação

Farmácias
“Min diário/Relatório máx"

Clínicas
" Relatório de status - desde o 

último reconhecimento "

Laboratórios e P&D
" Todos os dados, sem autorização 

por meio de relatórios "



Pronto para usar ou auto-configurável para personalizar as configurações

• Pronto para usar: pressione Iniciar e medir -> Pré-configuração como 

um serviço de acordo com as configurações pessoais do cliente. Basta 
colocar o sensor e pressionar start.

• Pre-configuração pelo usuário --> diferentes perfis SmartStart estão 
disponíveis e podem ser escolhidos pelo usuário. 

• Acesso total a todas as configurações -> o software liberoCONFIG pode 
ser usado pelo usuário para configuração detalhada.



elproVIEWER - análise detalhada e documentação 
detalhada dos valores medidos

• Produtividade
 elproVIEWER profissional fornece relatórios de desvio abrangentes e produz automaticamente o Relatório de 

Avaliação em PDF semelhante ao LIBERO.
 Perfis de temperatura (condições de alarme) podem ser salvos como modelos; assim, de forma rápida e segura, ser 

aplicado.
 Vários arquivos PDF podem ser avaliados em uma passagem, por ex. monitoramento adequado e a escolha das 

condições de alarme corretas feitos uma vez e aplicados a, e. todos os registradores de dados que estavam em um 
contêiner de frete marítimo ou todos os registradores de dados de uma remessa que foram interrompidos tarde 
demais.

• Qualidade
 elproVIEWER é um software validável e está de acordo com a FDA 21CFR11.
 Para garantir um arquivo consistente, Relatórios de Avaliação / Relatórios Conjuntos de Avaliação

pode ser devolvido ao nosso banco de dados da web liberoMANAGER.
 Ajustes de filas de ALARME no elproVIEWER são realizados em ambientes seguros. Isso está em contraste com os 

programas de planilhas que não são seguros.

• Segurança
 elproVIEWER acessa diretamente os dados incorporados no arquivo PDF sem criar nenhum novo banco de dados.
 Cada análise é salva em um projeto (*.VIP) referentes aos arquivos PDF envolvidos.
 A interação do elproVIEWER e liberoMANAGER web database permite visualizar, analisar e arquivar dados de 

transporte enquanto observando a conformidade com os requisitos GxP. 



Rigor – Validação e Automação

www.rigorautomacao.com.br

contato@rigorautomacao.com.br
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