
De blackbox voor  
kwetsbare transporten
Datalogger testo	184	- Temperatuur monitoring en registratie van 
kwaliteitsgegevens	tijdens	het	transport	van	voeding	en	farmaceutische	producten.
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testo 184

Of	u	nu	werkt	in	de	voeding	of	in	de	farmaceutische	sector:	

beide	sectoren	hebben	bepaalde	vereisten	wat	het	transport

betreft,	en	de	koudeketen	tussen	de	fabrikant	en	de	eindklant	

mag onder geen omstandigheden onderbroken worden. 

De	 gevolgen	 van	 zo	 een	 onderbreking	 kunnen	 gaan	 van	

discussies	over	de	kwaliteit,	tot	financiële	verliezen	en	zelfs	

schade	aan	de	gezondheid	van	de	klant	of	patiënt.

Met	 de	 testo	 184	 dataloggers,	 kunt	 u	 elke	 stap	 in	 de	

koudeketen	 monitoren.	 De	 loggers	 reizen	 voor	 u	 mee	 in	

vracht-	en	laadruimtes	en	controleren	de	temperatuur	tijdens	

het	transport	van	kwetsbare	goederen	in	treinen,	vliegtuigen	

en vrachtwagens.

Op	hun	bestemming,	kunt	u	met	één	blik	al	controleren	of	

er	 grenswaarden	 zijn	 overschreden.	 Om	 gedetailleerde	

informatie	te	verkrijgen,	hoeft	u	enkel	de	logger	te	verbinden	

met	een	PC,	en	dan	wordt	er	onmiddellijk	een	PDF	rapport	

gecreëerd	met	alle	relevante	gegevens.

Om	nog	 eenvoudiger	 en	 efficiënter	 te	 kunnen	werken	met	

de	dataloggers,	worden	alle	nodige	bestanden	en	informatie	

veilig	 en	 onmiddelijk	 bewaard	 in	 de	 datalogger	 testo	 184:	

configuratie	bestand,	kalibratie	certificaat	(enkel	bij	de	testo	

184	T1	 tot	T4),	gebruiksaanwijzing	en	PDF	 rapport	 van	de	

geregistreerde meetdata.

Optimale temperaturen
voor kwetsbare goederen
Monitoring	van	het	transport	van	producten	waarvan	de

koudeketting	moet	gerespecteerd	worden	met	de	testo	184	dataloggers.

LeveringTransportOpslagProductie



3

Temperatuur monitoring

tijdens het transport van farmaceutische producten

Een	bezoek	van	een	GMP	 inspecteur	kan	voor	u	het	begin	

van	 het	 einde	betekenen:	 onvoldoende	 koeling	 tijdens	 het	

transport	 van	 de	 laatste	 API	 levering,	 of	 de	 onvolledige	

documentatie van de temperatuurwaarden in uw administratie, 

niets	 blijft	 onopgemerkt.	 In	 het	 ergste	 geval	 is	 er	 dreiging	

van	product	terugroepingen,	grote	financiële	tekorten	en	het	

verlies	van	uw	goede	reputatie	in	de	farmaceutische	industrie.

Aan	de	andere	kant	kan	een	bezoek	van	de	GMP	inspecteur	

ook gewoon routine zijn voor u. Dit omdat u met de testo 

184	dataloggers,	alle	 (bio-)	 farmaceutische	producten	kunt	

beschermen tegen onderbrekingen van de koudeketen, en 

het	volledige	distributienet	eenvoudig,	veilig	en	volgens	alle	

algemene	normen,	richtlijnen	en	wetgevingen	kunt	registreren	

en	documenteren:	

	•				De	temperatuur	dataloggers	T1,	T2,	T3	en	T4	worden

			geleverd	met	een	kalibratie	certificaat	volgens	de	ISO

			17025,	en	dit	wordt	als	PDF	in	de	logger	opgeslagen.

	•			Dankzij	het	gebruik	van	de	valideerbare	ComSoft	CFR

			software,	zijn	21	CFR	Part	11-conforme	toepassingen	

			mogelijk	met	alle	testo	184	dataloggers.

•				Voor	analysedoeleinden	van	de	stabiliteitsdata,	kan	de

			logger	u	ondersteunen	met	een	automatische	

			berekening	van	de	gemiddelde	kinetische	temperatuur			

			(MKT),	en	de	optie	om	MKT	alarmen	in	te	stellen.

•			Het	uitgebreide	alarm	management	laat	de	instelling	toe

			van	meerdere	alarm	grenswaarden.	Het	is	ook	mogelijk

			om	gecombineerde	alarmen	in	te	stellen,	bv.	wanneer	de

			temperatuur	de	grenswaarde	van	8	°C	niet	langer	dan	30

   minuten mag overschrijden.

•				De	extreem	intuïtieve	bediening	en	de	eenvoudige

			herkenning	van	alarmen	zorgen	ervoor	dat	er	weinig

			opleiding	nodig	is	voor	u	en	uw	personeel.

Temperatuur monitoring

tijdens voedseltransport

Het	navolgen	van	de	vooraf	gedefinieerde	temperatuurwaarden	

is	van	groot	belang	 in	het	 transport	van	voeding.	Dit	 is	de	

enige	 manier	 om	 de	 wettelijke	 hygiëne	 standaard	 na	 te	

volgen,	en	de	kwaliteit,	veiligheid	en	bewaring	van	voeding	te	

garanderen.	De	exacte	monitoring	van	de	complexe	processen	

en	procedures	is	vastgelegd	in	de	HACCP	richtlijnen	(Hazard	

Analysis	Critical	Control	Points).	Deze	richtlijnen	zijn	er	om	

de gezondheidsrisico’s in de voedingsector te voorkomen.

 

De	 testo	 184	 dataloggers	 zijn	 gecertificeerd	 door	 HACCP	

Internationaal,	 en	 zijn	 uiterst	 geschikt	 voor	 de	monitoring	

van	voeding	in	transport	-	van	de	landbouwer	tot	de	klant	in	

de	supermarkt.	De	documentatie	van	de	kwaliteitsgegevens	

is	 zeer	eenvoudig	dankzij	de	handige	uitleesfunctie	bij	 het	

automatisch	gecreëerde	PDF	rapport.	Temperatuur-	gevoelige	

voeding	komt	zo	steeds	veilig	toe	op	de	bestemming.
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testo 184

Plug and Play
Alle	voordelen	van	de	testo	184	dataloggers.

Duidelijke weergave van alarmen
Eén	 blik	 op	 het	 display	 of	 op	 de	 LEDs	 is	
voldoende	 om	 te	 controleren	 of	 er	 geen	
grenswaarden zijn overschreden tijdens het 
transport.

Handige uitlezing
Een	 PDF	 rapport	 met	 de	 transportgegevens	
wordt	onmiddelijk	gecreëerd	na	aansluiting	van	
de	testo	184	datalogger	in	de	USB	interface	van	
de	computer.	Dit	 is	geschikt	voor	 lange	termijn	
archivering	volgens	de	PDF/A	standaard.

Eenvoudige bediening
De	 testo	 184	 is	 intuïtief	 te	 bedienen,	 en	 kan	
gebruikt	 worden	 zonder	 speciale	 opleiding	 of	
voorgaande	kennis:	de	“start”	knop	zorgt	voor	
de	 data	 registratie,	 de	 “stop”	 knop	 beëindigd	
deze registratie.

Mobiele uitlezing/print ter plaatse
Alle	 testo	 184	dataloggers	 kunnen	 ter	 plaatse	
uitgelezen	worden	met	een	Android	smartphone	
met	 NFC-chip.	 Data	 overdracht	 van	 de	
datalogger	naar	een	compatibele	Testo	printer	
gebeurt	ook	draadloos	via	NFC.

Eenvoudige configuratie 
In	 elke	 testo	 184	 is	 een	 configuratie	 bestand	
opgeslagen	 -	 zonder	 download,	 zonder	
installatie,	zonder	gebruikersinterface	en	zonder
bijkomende	 kosten-,	waarmee	 de	 configuratie	
van	de	datalogger	kinderspel	is.	

IT-safe
De	 testo	 184	 dataloggers	 werken	 veilig	 op	
zichzelf,	zonder	software	installatie	of	download.	
Zo	kunnen	er	zich	geen	IT	problemen	stellen	bij	
gebruik	van	de	firewall	of	bij	een	virus	scan.

Afbeelding	op	werkelijke	grootte
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CFR readyISO
9001:2008

CERTIFIED

GxP-richtlijnen

In	een	GxP-gereguleerde	omgeving	worden	er	extra	strenge

eisen	vastgelegd	voor	het	kwaliteitsbeheer.	Niet	enkel	GMP

of	GLP,	maar	ook	GDP	(Good	Distribution	Practice)	richtlijnen

spelen	 een	 steeds	 grotere	 rol.	 Sinds	 de	 distributie	 van	

farmaceutische	en	medische	producten	gelijkgesteld	is	aan

mobiele	opslag,	gelden	er	dezelfde	regels	als	in	de	productie

wat	 betreft	 de	monitoring	 en	 de	 kwaliteitsbewaking.	Met	

de	hulp	van	de	testo	184	datalogger,	is	werken	volgens	de	

GxP-richtlijnen	geen	enkel	probleem	voor	u.

ISO 9001:2008

ISO	 9001:2008	 is	 de	 belangrijkste	 internationale	 norm	

voor	 kwaliteitsbeheer	 systemen,	 en	 legt	 de	 voorwaarden	

vast	 voor	 een	 hoog	 kwaliteitsniveau	 wat	 producten	 en	

processen	 betreft.	 Het	 is	 echter	 ook	 noodzakelijk	 	 om	

volledig	 geïnformeerd	 te	 zijn	 over	 de	 professionele	

kwaliteitsbewaking	van	alle	 leveranciers	die	betrokken	zijn	

in	 het	 proces.	 Testo	 is	 een	 ISO	9001:2008-gecertificeerd	

bedrijf,	en	verzekert	de	navolging	van	de	normen	via	zowel	

interne	audits	als	geaccrediteerde	externe	audits.

FDA 21 CFR Part 11

De	FDA	regulatie	21	CFR	Part	11,	waarop	o.a.	Appendix	11	

van	de	EU-GMP	gebaseerd	is,	legt	richtlijnen	vast	betreffende	

elektronische	gegevensopslag	en	handtekeningen.	

Het	 gebruik	 van	 de	 testo	 184	 dataloggers	 in	 combinatie	

met	 de	 valideerbare	 ComSoft	 CFR	 software	 biedt	 o.a.	

volgende	voordelen	aan:	gelimiteerde	toegang	voor	bevoegd	

personeel,	Audit	Trails	met	 tijdsmarkering	en	electronische	

handtekeningen. Dankzij deze eigenschappen is een 

gebruik	volgens	21	CFR	Part	11	mogelijk	met	alle	testo	184	

dataloggers.

HACCP International certificering

HACCP	 International	 is	 is	 een	 leidende	 organisatie	 op	

het	 gebied	 van	 voedselveiligheid,	 en	 test	 producten	 op	

hun	 geschiktheid	 voor	 voedingsprocessen	 volgens	 de	

internationale	 richtlijnen	 van	 de	 HACCP.	 De	 testo	 184	

dataloggers	zijn	gecertificeerd	als	“food-safe”	door	HACCP	

International,	 en	 kunnen	 dus	 aanbevolen	worden	 voor	 het	

gebruik	in	een	HACCP	omgeving,	zonder	enige	uitzondering.	

EN 12830

De	 EN	 12830	 standaard	 legt	 de	 technische	 en	 de	

functionele	 eigenschappen	 van	 meetapparatuur	 voor	

temperatuurregistratie	 vast	 voor	 transport,	 opslag,	 en	

distributie	 van	 gekoelde	 en	 diepvriesproducten.	 De	

dataloggers	 testo	 184	 T1,	 T2,	 T3	 en	 T4	 voor	 transport	

voldoen	 aan	 deze	 vereisten,	 en	 zijn	 overeenkomstig	 TÜV	

gecertificeerd.

GxP, CFR, HACCP en EN 12830
De	belangrijkste	normen	voor	het	transport	van	farmaceutische	producten	en	voeding.
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testo 184

Veilige monitoring van
temperatuur, vocht en schokken
Overzicht	van	de	testo	184	dataloggers.

testo 184 T1

Meetparameters temperatuur

–

–

Verwisselbare	accu

Bedrijfsduur

Levensduur batterij

Meetbereik

Resolutie

Meetinterval

Opslagtemperatuur

Geheugen

Nauwkeurigheid

temperatuur

Beschermingsklasse

Alarmopties

Uitlezen	via	NFC

Automatische	PDF	creatie

EN	12830-gecertificeerd

HACCP-gecertificeerd

Compatibel	met	testo	ComSoft	
CFR	21	Part	11

Kalibratiecertificaat	temperatuur	
traceerbaar	volgens	ISO	17025

testo 184 T2 testo 184 T3

temperatuur

–

–

90 dagen

-35	tot	+70	°C

0,1 °C

onbeperkt	(vervangbare	batterij)150	dagen

500	dagen	
(bij	+25	°C	en	15	min.	meetcyclus)

-35	tot	+70	°C-35	tot	+70	°C

0,1 °C 0,1 °C

±0,5	°C±0,5	°C±0,5	°C

1 min tot 24 u

-55	tot	+70	°C

1 min tot 24 u

-55	tot	+70	°C

1 min tot 24 u

-55	tot	+70	°C

16	000	meetwaarden

IP67

via LEDs

40 000 meetwaarden

IP67

via	LEDs	en	display

40 000 meetwaarden

IP67

via	LEDs	en	display
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temperatuur temperatuur/vocht temperatuur/vocht/schokken

testo 184 T4 testo 184 H1 testo 184 G1

onbeperkt	(vervangbare	batterij) onbeperkt	(vervangbare	batterij) onbeperkt	(vervangbare	batterij)

100 dagen 
(bij	-80	°C	en	15	min.	meetcyclus)

500	dagen
(bij	+25	°C	en	15	min.	meetcyclus)

120 dagen
(bij	+25	°C	en	15	min.	meetcyclus)

-80	tot	+70°C -20	tot	+70	°C	/	0	tot	100	%RV -20	tot	+70	°C	/	0	tot	100	%RV	/	0	tot	10	g

0,1 °C 0,1	°C	/	0,1	%RV 0,1	°C	/	0,1	%RV	/	0,1	g

±0,8	°C	(-80	tot	-35,1	°C)	
±0,5	°C	(-35	tot	+70	°C)

±0,5	°C	(0	tot	+70	°C)
±0,8	°C	(-20	tot	0	°C)

±1,8	%RV	+	3%	van	m.w.	bij	+25	°C	 
(5	tot	80	%RV)

±0,03	%RV	/	K	(0	tot	+60	°C)

±0,5	°C	(0	tot	+70	°C)
±0,8	°C	(-20	tot	0	°C)

±1,8	%RV	+	3%	van	m.v.	bij	+25	°C	 
(5	tot	80	%RV)

±0,03	%RV	/	K	(0	tot	+60	°C)
±0,1	g	+	5	%	van	m.w.

1 min tot 24 u

-80	tot	+70	°C

1 min tot 24 u

-55	tot	+70	°C

1 min tot 24 u

-55	tot	+70	°C

40 000 meetwaarden

IP67

via LEDs

64	000	meetwaarden

IP30

via	LEDs	en	display

–

64	000	meetwaarden	(temperatuur	en	vocht) 
+	1000	meetwaarden	(schokken)

IP30

via	LEDs	en	display

–

– –
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testo 184 T3
•	 Meetparameter:	temperatuur
•	 Bedrijfsduur:	onbeperkt
•	 Beschikbaar	in	verpakkingen	van:	1,	10	en	50	stuks	

testo 184 T4
•	 Meetparameter:	temperatuur
•	 Bedrijfsduur:	onbeperkt
•	 Beschikbaar	in	verpakkingen	van:	1	en	10	stuks

testo 184 T1
•	 Meetparameter:	temperatuur
•	 Bedrijfsduur:	90	dagen
•	 Beschikbaar	in	verpakkingen	van:	1,	10	en	50	stuks

testo 184 T2
•	 Meetparameter:	temperatuur
•	 Bedrijfsduur:	150	dagen
•	 Beschikbaar	in	verpakkingen	van:	1,	10	en	50	stuks	

testo 184 G1
•	 Meetparameters:	temperatuur,	 
 vocht en schokken
•	 Bedrijfsduur:	onbeperkt
•	 Beschikbaar	in	verpakkingen	van:	1	stuk

testo 184 H1
•	 Meetparameters:	temperatuur	en	vocht
•	 Bedrijfsduur:	onbeperkt
•	 Beschikbaar	in	verpakkingen	van:	1,	10	en	50	stuks	

Bestelgegevens 
Datalogger testo 184

Muurbevestiging	
Bestelnr.	0554	1841

Bestelnr.	0572	1845

Muurbevestiging	inbegrepen

Bestelnr.	0572	1846

Muurbevestiging
Bestelnr.	0554	1841

Muurbevestiging
Bestelnr.	0554	1841

Bestelnr.	0572	1843 Bestelnr.	0572	1844

Muurbevestiging
Bestelnr.	0554	1841

Bestelnr.	0572	1842Bestelnr.	0572	1841

Testo NV/SA
Industrielaan	19	·	B-1740	Ternat

Tel.:	02/582	03	61	·	Fax:	02/582	62	13
www.testo.be	·	info@testo.be


