Cold-Chain Transport Systeem

n e

End to end draadloze temperatuur
registratie

IceSpy

ensors that make sense

Het cold-chain transport systeem kan gebruikt worden
in combinatie met bestaande Hanwell IceSpytemperatuurregistratiesystemen. Deze kunnen worden
toegepast in de logistiek zoals distributie centra of in
transportboxen welke worden gebruikt in de medische
sector. Hiermee wordt een closed-loop draadloos
temperatuurregistratiesysteem tot stand gebracht.
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• Minder noodzaak tot het inzien van
historische temperatuur data
• Maakt handmatig downloaden overbodig
• Tijdswinst wegens het niet meer apart aan
hoeven sluiten van de loggers
• Vermindert het risico op potentieel
gevaarlijke "out of condition" situaties
• Behoudt van productkwaliteit
• Vermindert bedrijfsafval
• Draagt bij aan het naleven van HACCP,
FDA, GMP en GDP
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• Direct inzicht in het cold-chain traject
• Gebruik als "stand-alone" systeem of met
bestaande Hanwell IceSpy systemen
• Automatische gegevensverzameling
• Standaard temperatuurbereik:
-30°C tot + 50°C
• Geheugen capaciteit zenders 1 of 4 dagen
• AA Batterij, zelf te vervangen
• Inclusief bevestigingsbeugel
• Voldoet aan NEN-EN 12830 (norm voor
distributie van temperatuur-gevoelige
goederen)
• CE-markering
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Een voertuig of transportbox is voorzien van een transportzender met een geheugencapaciteit van 1
of 4 dagen. Als een voertuig of transportbox de locatie verlaat, zal de zender iedere 10 minuten een
meting opslaan in zijn geheugen. Bij aankomst op de locatie zal de zender verbinding maken met de
ontvanger en automatisch de data uit de zender downloaden en verwerken in de software. Indien na
het downloaden blijkt dat tijdens het transport de temperatuur de vooraf in de software ingestelde
alarmgrenzen overschreden heeft, zal het systeem hier een alarmmelding voor versturen in de vorm
van een email of SMS (via SMS module). In de software zal het alarm zichtbaar zijn door een rode
alarm-notificatie.
Uit het onderstaande schema blijkt hoe dit systeem zelfs van meerdere leveringen de temperartuur
registreert.

Closed-loop data Acquisition Schematic
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Software
Overzicht pagina met o.a. sensor benaming, alarm status, temperatuurdata en batterijniveau

Grafische gegevens met daarin aangegeven de ingestelde alarmgrenzen

Op belangrijke punten in de grafiek kan gemakkelijk
ingezoomd worden.
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Specifica ties
Model:

IN-TB001F4

Afmetingen:

195 x 148 x 45 mm
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Stroomvoorziening:

-40°C tot +85°C
433-434 MHz Band
12VDC via externe universele
meegeleverde 230V adapter
TCP/IP via RJ45 aansluiting

omm ni tie:

Rood (alarm) geel (netwerk communicatie)
groen (spanning)

in i tie:

r n ort

0°C tot +40°C

e

De transport base ontvangt radiosignalen van de Hanwell
IceSpy transport zender en stuurt deze over het netwerk naar
de software.
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Wandmontage
Interne antenne
Rode LED voor alarm, groene LED voor stroom en een
gele LED voor communicatie.
Voedingsspanning 230V
TCP / IP-communicatie
Twee relais, één geconfigureerd voor alarmactivering, één
voor communicatie en stroomstoring
5 dagen voor maximaal 50 sensoren
Beschermingsklasse IP53
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Technische S pecifica ties
Model:

IN-TH008TV (1 dag geheugen)
IN-TH006FV (4 dagen geheugen)

Frequentie:

433-434MHz bandbrreedte

Signaalsterkte:

Max 10mW, inschakelduur >0.1%

Zendbereik

300 meter over open terrein

Benodigde software:

Hanwell EMS

Materiaal behuizing

ABS

Bedrijfstemperatuur:

-30°C tot +50°C

Opslagtemperatuur:

-40°C tot +85°C

Batterij levensduur:

Tot 2 jaar (afhankelijk van gebruik)

Batterij:

1.5V AA Lithium*1
1.5V AA Alkaline (niet aanbevolen voor
gebruik beneden -10°C) *2
*1 – Re5al adviseert alleen lithium
batterijen te gebruiken
*2 – Verminderde batterij levensduur bij
lage temperaturen

Benodigde hardware:

Netwerk Transport Base

Geheugen capaciteit logger:

1 of 4 dagen versies beschikbaar
Wanneer het zendergeheugen vol is, zal
de oude data overschreven worden

Meet/log interval:

10 minuten

e zenders
Alle beschikbare zenders met interne voelers zijn geschikt voor het
registreren van temperaturen van -30 °C tot +50 °C.
Voor temperaturen die buiten dit bereik vallen, zijn er zenders met
verschillende typen externe voelers leverbaar.
De zenders kunnen eenvoudig met een ophangbeugel gemonteerd
worden. Let er bij de montage wel op dat de zenders niet te dicht in de
buurt van elektromagnetische stralingsbronnen geplaatst worden. Dit
kan namelijk het signaal beïnvloeden.
De zenders zijn voorzien van een 1.5V Lithium AA batterij welke
eenvoudig door de gebruiker zelf vervangen kan worden. Deze
batterijen hebben een maximale levensduur van 2 jaar (afhankelijk
van gebruik) bij een bedrijfstemperatuur tussen de -30 °C en de +50 °C.
Alkaline batterijen kunnen ook gebruikt worden, maar deze hebben een
verminderde levensduur en een lager bedrijfstemperatuurbereik.
De meetinterval van de zenders is 10 minuten. Na twee metingen
(20 minuten) zal de zender iedere minuut verbinding proberen te
maken met een transportontvanger. Als deze verbinding tot stand is
gebracht, zal de data uit de zender draadloos gedownload worden.
Dit betekent in de praktijk dat de minimale transporttijd 20 minuten
(2 metingen) moet zijn om het automatisch downloaden te activeren.
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