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 bezpieczeństwo danych. 
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LAB-EL oferuje przyrządy do pomiarów: 

wilgotności i temperatury powietrza; 

 ciśnienia powietrza - bezwzględne 

(barometryczne) i różnicowe; 

prędkości i kierunku wiatru; 

opadu atmosferycznego; 

promieniowania słonecznego; 

 inne w/g wymagań. 



Obszar zastosowań: 

 farmaceutyczne zakłady produkcyjne;  

 magazyny hurtowni farmaceutycznych; 

 apteki (łącznie ze środkami transportu); 

 stacje sanitarno-epidemiologicznych; 

 laboratoria kontroli jakości; 

 wszelkie przedsiębiorstwa wdrażające  

    normy serii ISO-9000 lub HACCP; 

 inne. 



Urządzenia LAB-EL-owskie  stosowane są do: 

• pomiarów i rejestracji; 

• sygnalizacji przekroczenia  

    wartości   granicznych; 

• regulacji wybranych parametrów:  

 wilgotności;  

 temperatury. 



Cechy oferowanych przyrządów pomiarowych: 

• dokładność pomiarów;   

• zdalny pomiar parametrów klimatu i mikroklimatu;  

• elektroniczna rejestracja wyników pomiarów; 

• sygnalizacja przekroczenia progów alarmowych; 

• modułowość systemu (serwisowalność); 

• możliwość wzorcowania (kalibracji) mierników; 

• prostota obsługi; 

• 24 miesięczna gwarancja; 

• pełny serwis pogwarancyjny (umowy serwisowe). 



 termohigrometry, termometry, barometry; 

 systemy monitoringu parametrów 

środowiskowych; 

 stacje meteorologiczne o dowolnej konfiguracji; 

 systemy radiowej transmisji danych pomiaro-

wych 

Od pojedynczych przyrządów do systemów 



• autonomiczne rejestratory wilgotności  

 i temperatury LB-520, LB-516, LB-570; 

• system zbierania danych z koncentratorami:   

 LB-731A / LB-487 / LB-480 / LB-476 + LB-710; 

• przenośny termohigrometr LB-701 z panelem 

barometrem LB-706B; 

• termometr Ethernetowy LB-489; 

• rejestrator temperatury z drukarką LB-530 

Rozwiązania przykładowe: 
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Program LBX umożliwia: 
• obsługa wszystkich urządzeń firmy LAB-EL; 

• obsługa urządzeń z protokołem Modbus 

RTU i Modbus TCP; 

• rejestracja danych pomiarowych w lokalnej 

i/lub zdalnej bazie danych: 

• tworzenie tzw. ekranów użytkownika 

• generacja alarmów od awarii sprzętu, 

programu i/lub przekroczenia wartości 

granicznych (e-mail, SMS); 

• tworzenie wykresów, raportów i/lub 

histogramów; 

• automatyczny zapis zdarzeń systemowych; 

• możliwość zdalnej diagnostyki działania 

systemu. 



Akredytowane Laboratorium Wilgotności 
temperatury i Ciśnienia LAB-EL 

• Dział Wzorcowania – akredytacja PCA AP 067 

 

 

 

• Dział Badań - akredytacja PCA AB 679 
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Informacja jest jedną z wartości, której 
ochrona jest ze wszech miar wymagana. 
 
Ochrona danych osobowych, 
intelektualnych, kulturowych, 
gospodarczych czy strategicznych, 
wyników badań laboratoryjnych,  
a również warunków produkcji, transportu 
i przechowywania produktów 
farmaceutycznych  
i spożywczych stanowi ważny element 
zarządzania i podlega specjalnym 
obostrzeniom prawnym.  

Bezpieczeństwo informacji: 
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Informacje gromadzone w różnych 
postaciach podlegają różnym sposobom 
zabezpieczenia danych (sprzętowe, 
programowe, kodowe, itp.)  
zapewniającym ich pełne bezpieczeństwo. 

Bezpieczeństwo informacji: 



Bezpieczeństwo danych, a w szerszym znaczeniu 
informacji jest także regulowane prawnie 

 
 Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i 

administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 
do przetwarzania danych osobowych; 
 

 Polska norma: PN-ISO/IEC 17799:2007  Technika 
informatyczna - Praktyczne zasady zarządzania 
bezpieczeństwem informacji;   
 

 oraz wynikające z wymagań normy PN-EN ISO/IEC 
17025:2005 warunki lokalowe i środowiskowe dla 
laboratoriów   



7. Warunki wzorcowania 
 
Podczas wzorcowania powinny być spełnione 
następujące warunki klimatyczne otoczenia: 

temperatura powietrza:      (+15 ...+30) oC; 
wilgotność względna powietrza otoczenia:  (20...80) %, 
ciśnienie atmosferyczne:     (950 ... 1050) hPa. 

W wielu przypadkach wzorcowania przyrządów 
pomiarowych i/lub komór klimatycznych 
i termostatycznych oraz podczas badania 
mikroklimatu pomieszczeń wykorzystuje się zmiany 
warunków środowiskowych jako składnik błędu w 
budżecie niepewności. 



W dobie komputeryzacji, na urządzenia 
informatyczne (centra komputerowe zwane 
serwerowniami - ang. Data Center) spada 
główna rola przetwarzania i archiwizowania 
wszelkiego rodzaju danych.  
 

Bezpieczeństwo informacji: 



Bezpieczeństwo informacji: 
Oprócz klimatyzacji czy wentylacji, które regulowane 
są przez specjalizowane systemy, istnieje koniecz-
ność ciągłego niezależnego monitorowania paramet-
rów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych, 
magazynowych czy laboratoriach i powiadamianie 
kompetentnych służb o zaistniałych stanach zagroże-
nia  (przekroczeniach wartości granicznych tempera-
tury, wilgotności względnej, ciśnienia (podciśnienia, 
nadciśnienia), zalania, otwarcia drzwi, itp ) w celu 
podjęcia szybkich działań zapobiegawczych, przeciw-
działających niepowetowanym niekiedy skutkom 
awarii systemu informatycznego.  



Co pewien czas powracamy do tematu kwalifikacji 
systemów skomputeryzowanych, których najistotniej-
szym elementem jest umieszczona w tytule 
„walidacja”. Znaczenie tego słowa nawiązuje do 
średniowieczno - łacińskiego validatus, a dokładniej 
validare – zatwierdzać oraz validus – skuteczny, 
ważny. Tak więc, owa „walidacja” to potwierdzenie 
prawidłowości działania urządzenia, programu, syste-
mu z założeniami,  jakie zostały przyjęte podczas 
projektowania i nadawania funkcjonalności, poprzez 
przeprowadzenie odpowiednich działań badawczych 
(np. testy) oraz zatwierdzenie oczekiwanych wyników.  

Walidacja 



Walidacja 

Obowiązek walidacji wynika z wymagań 
obowiązującego prawa i tzw. „Dobrych Praktyk”, 
np. GMP.  
 
Systemy Zarządzania, w tym Zarządzania Jakością, 
wdrożone i stosowane w wielu firmach związanych 
głównie z produkcją i dystrybucją leków, określają w 
swych procedurach zakres i częstotliwość 
przeprowadzania walidacji.  



Walidacja 
O tym, jak często (a są stawiane takie pytania) czynności 
walidacyjne mają być przeprowadzane, decydują:  
 
 przepisy prawa, dyrektywy i normy aktualnie obowiązujące; 
 rodzaj przedmiotu walidacji – bezpieczeństwo leków lub 

żywności; 
 warunki zewnętrzne; 
 specyficzne wymagania dotyczące poszczególnych 

produktów; 
 zalecenia poaudytowe i pokontrolne; 
 zapisy w systemach zarządzania obowiązujących w danym 

podmiocie gospodarczym; 
 nabywana wiedza, doświadczenie i sygnały zewnętrzne – 

„jak to robią inni”. 



 Walidacja systemów pomiarowych, realizujących 

powyższe funkcje, polega na: 

 walidacji czujników (przyrządów) pomiarowych – ten 

element jest najważniejszy, dotyczy on bezpośrednio 

przyrządu mierzącego monitorowane parametry (tutaj 

można odpowiedzieć na pytanie czy dany przyrząd mierzy 

czy tylko wskazuje – przyrządy wzorcowane, mierzą z 

dokładnością związaną z niepewnością wzorcowania) – 

jest to wzorcowanie realizowane przez akredytowane 

(kompetentne) laboratorium; 

Walidacja 



Walidacja 

 walidacja torów pomiarowych, czyli łączności 

czujników (przyrządów) pomiarowych z 

systemem przetwarzania, zapamiętywania i 

nadzorowania danych pomiarowych – łączność 

przewodowa bądź bezprzewodowa (radiowa); 



   walidacja urządzeń pośredniczących, takich jak 

 koncentratory danych, konwertery sygnałów,  przetworniki 

 pomiarowe; 

   walidacja urządzeń sygnalizacyjnych, np. przekaźniki 

 załączające alarmy i blokady, lampy sygnalizacyjne, 

 urządzenia sygnalizacji dźwiękowej; 

   walidacja urządzeń powiadamiających o sytuacjach 

 alarmowych  (modemy telefoniczne i GSM 

 komórkowe); 

Walidacja 



 walidacja sprzętu komputerowego – przegląd zasobów i 
zabezpieczeń sprzętowych, przegląd oprogramowania 
systemowego; 

 oraz bardzo ważna i wymagana: walidacja 
oprogramowania użytkowego obsługującego system 
pomiarowy – badania wszelkich reakcji na wymuszenia 
zewnętrzne, zapisywanie danych pomiarowych, 
tworzenie raportów i wykresów, zapisy zdarzeń 
systemowych, awarii zasilania, bezpieczeństwo dostępu, 
itp. 

Walidacja 



Dowodami przeprowadzonej walidacji są: 

 

 świadectwa wzorcowania przyrządów; 

 sprawozdania z badań np. rozkładu parametrów 
mikroklimatycznych w przestrzeni (wynik mappingu); 

 raport z walidacji z ew. wnioskami, sugestiami, 
analizami zdarzeń, itp. 

Walidacja 



Walidacje jakie firma LAB-EL realizuje w stosunku do 
swoich jak i innych systemów monitoringu parametrów 
środowiskowych, oparte są o obowiązujące przepisy, 
które poszczególne firmy interpretują dla własnych 
potrzeb, tworząc wewnętrzne procedury. 
  
Głównie w farmacji (produkcja, dystrybucja) w ostatnim 
okresie daje się odczuć trendy dążenia do zapewnienia 
większego bezpieczeństwa produktów. Jednym z 
przejawach tych tendencji jest eksponowanie zasad 
tzw. „zimnego łańcucha”. 

Walidacja 



Zimny łańcuch (cold chain), to kontrolowana temperatura w 
procesie „wędrówki produktu” od produkcji (gdzie obowiązują 
odpowiednie procedury i reżimy temperaturowe), poprzez 
transport (procedury dystrybucyjne), do klienta oczekującego 
na zdrową żywność i skuteczne produkty farmaceutyczne.  
 
Aby zapewnić jakość produktów musi być zachowana 
ciągłość owego „zimnego łańcucha” w domyśle 
temperaturowego.  
 
Dla produktów farmaceutycznych typowym zakresem 
temperaturowym „zimnego łańcucha” jest 2 – 8 oC. 

Walidacja 



Produkcja 
Magazyn,  
hurtownia 

Środki 
transportu 

Przeznaczenie 
(klient) 

Stacjonarne systemy 
minitoringu 

Transportowe  
systemy monitoringu 

Rys. 1 Schemat blokowy przepływu produktu  

Walidacja 



Znaki zapytania [?] umieszczone na rys. 1 obrazują 
elementy potencjalnych możliwości „pęknięcia” zimnego 
łańcucha, co w stwierdzonych przypadkach szczególnie 
dotyczących leków, może spowodować całkowitą 
dyskwalifikację przesyłki. 
 
Nowy pojęciem występującym coraz częściej w 
wymaganiach walidacyjnych jest średnia temperatura 
kinetyczna.  

Walidacja 



Średnia temperatura kinetyczna [MKT- Mean 
kinetic temperature] to uproszczony sposób 
wyrażania skutku zmian temperatury podczas 
magazynowania albo transportu towarów łatwo 
psujących się, a w szczególności produktów 
farmaceutycznych, podlegających zasadzie 
„zimnego łańcucha”.  

Walidacja 



gdzie:  Tk – średnia temperatura kinetyczna wyrażona w [K]; 

           ΔH – energia aktywacji (dla ciał stałych i płynów wynosi średnia 60-100[kJ/mol]; 

           R – uniwersalna stała gazowa (R = 8,3144621(75) [J/mol*K]; 

           T1...Tn – temperatury w poszczególnych punktach „próbki” [K]; 

           n – liczba punktów pomiarowych 

Powyższe równanie obowiązuje tylko wtedy, gdy temperatury mierzone są w tych 
samych odstępach czasowych  

Średnia temperatura kinetyczna wyraża się wzorem: 
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Zachęcam Państwa do 
odwiedzenia naszej firmy i/lub 

naszej strony internetowej 

 www.label.pl 

 email: info@label.pl  
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Dziękuję Państwu za uwagę i polecam usługi świadczone 

przez firmę LAB-EL w zakresie oferty aparaturowej, 

aplikacyjnej, serwisowo-uruchomieniowej oraz akredytowane 

usługi laboratoryjne w zakresie wzorcowania przyrządów 

pomiarowych oraz badania mikroklimatu pomieszczeń.  


