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Streszczenie
Powiedzenie “czas to pieniądz” brzmiało prawdziwiej niż kiedykolwiek podczas badania różnic
pomiędzy bezprzewodowymi rejestratorami danych, a przewodowymi systemami
termoparowymi. Badanie objęło Bezprzewodowe rejestratory danych Ellab (TrackSense® Pro)
oraz system kablowy innej konkurencyjnej firmy dla
porównania czasu pracy i kosztów. Oba systemy miały
równą liczbę czujników i musiały wykonać dokładnie
to samo badanie.
Wyniki badania wykazały możliwości znaczących
oszczędności czasu podczas korzystania
z bezprzewodowych rejestratorów danych
w porównaniu z systemami kablowymi. Zwrot
inwestycji był wyższy, a okres zwrotu krótszy.
W połączeniu z doskonałą elastycznością
i technologią, badanie wykazało przewagę
na korzyść bezprzewodowych rejestratorów danych.
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Dlaczego warto rozważyć przejście na
bezprzewodowe rejestratory danych?
Jeśli chodzi o wybór między bezprzewodowymi rejestratorami danych a systemami termoparowymi, zawsze było kilka
zalet i wad obu rozwiązań - ale te zmieniły się z biegiem lat, ponieważ technologia stała się bardziej zaawansowana.

Podgląd danych na żywo nie stanowi już problemu
Tym, co często wykluczało bezprzewodowe rejestratory danych z rozważań w przeszłości, był brak danych w czasie
rzeczywistym. Obecnie nie ma już tego problemu, ponieważ zaawansowane bezprzewodowe rejestratory danych mają
możliwość korzystania z danych na żywo od ponad dekady. Ta funkcja zapewnia operatorom najlepsze cechy obu rozwiązań
ze wszystkimi zaletami bezprzewodowych rejestratorów danych, jednocześnie umożliwiając im monitorowanie procesów
w czasie rzeczywistym.

SOP’y ewoluowały

Różnica w kosztach sprzętu to nie wszystko

Aspektem, który początkowo przechylił szalę na korzyść

Ostatnią istotną przeszkodą, z którą borykały się

systemów kablowych, były SOP’y, które historycznie

bezprzewodowe rejestratory danych, były koszty związane

wspominały konkretnie o systemach kablowych. Jednak

z zakupem systemu. Systemy kablowe były i są do dziś nieco

bezprzewodowe rejestratory danych już dawno stały się

tańsze na pierwszy rzut oka, porównując początkowe koszty

akceptowanymi metodami, a większość SOP ewoluowała,

inwestycji.

aby je uwzględnić - w niektórych przypadkach nawet
wyłączając systemy kablowe.

Warto jednak wspomnieć, że podczas gdy bezprzewodowe rejestratory danych i systemy termopar służą podobnemu celowi,
koszty operacyjne są bardzo różne. Na przykład w przedmiotowym badaniu porównano koszty bezprzewodowych
rejestratorów danych z systemami kablowymi w ciągu roku, co wykazało, że podczas gdy bezprzewodowe rejestratory danych
miały o 41,5% wyższe początkowe koszty inwestycji, miały też o 86,2% niższe koszty operacyjne.
Co oznaczało, że w ciągu roku bezprzewodowy system rejestratorów danych prawie dwukrotnie zwróciłby swoją początkową
inwestycję w porównaniu z systemem kablowym innej firmy.
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Jak te dwa systemy działały w badaniu?
W badaniu porównano dwa oddzielne systemy:
•

Bezprzewodowe rejestratory danych Ellab (TrackSense
Pro)

•

system kablowy innej firmy z konkurencyjnego rynku

Konfiguracja badania
Oba systemy wykorzystywały 16 czujników temperatury
i jeden czujnik ciśnienia i miały to samo zadanie
zakwalifikowania farmaceutycznego sterylizatora parowego.
Badanie podzielono na 5 krytycznych etapów:
1.

Przygotowanie sprzętu do badania

2.

Montaż zestawu pomiarowego i zainicjowanie procesu

3.

Demontaż zestawu pomiarowego po wykonanym
badaniu

4.

Pobieranie danych ze sprzętu testowego,
przeprowadzanie

5.

analizy danych i generowanie raportu

6.

Re-kalibracja sprzętu pomiarowego

Dla każdego zadania z poszczególnych etapów badania,
lepiej działający element został oznaczony na zielono,
podczas gdy gorzej działający element został oznaczony na
czerwono.

Krok 1
Przygotowanie sprzętu do badań i kalibracji
Nr zadania

1

Zadania wymagane dla
TrackSense Pro

Czas
hh:mm:ss

Zadania wymagane dla
systemu kablowego innej firmy

Czas
hh:mm:ss

Przygotowanie badania w tym
kryteria udane/nieudane, test
baterii

00:20:00

Przygotowanie badania w tym kryteria udane/nieudane

00:20:00

Przygotowanie modułów do kalibracji, w tym sprawdzenie
termopar i ich wymiana w stosownych przypadkach

Konfiguracja kalibracji
i rozpoczęcie kalibracji

00:20:00

3

Drukowanie danych i wyników
Demontaż konfiguracji kalibracji

00:10:00

4

Przygotowanie bazy danych

00:05:00

2
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03:30:00
Konfiguracja kalibracji i rozpoczęcie kalibracji

Drukowanie danych i wyników demontaż konfiguracji
kalibracji
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Krok 2
Przygotowanie sprzętu do badań i kalibracji
Nr zadania

Zadania wymagane dla
TrackSense Pro

Czas
hh:mm:ss

Zadania wymagane dla
systemu kablowego innej firmy

Czas
hh:mm:ss

5

N/A

00:00:00

Konfiguracja systemu kabli i montaż termopar
w autoklawie

00:20:00

6

Pozycjonowanie rejestratorów
danych i dokumentowanie pozycji
za pomocą zdjęć

01:30:00

Pozycjonowanie termopar i dokumentowanie pozycji
zdjęciami

03:30:00

7

Uruchamianie rejestratorów
danych

00:05:00

Uruchamianie systemu kablowego

00:05:00

Krok 3
Demontaż konfiguracji kwalifikacyjnej
Zadania wymagane dla
TrackSense Pro

Czas
hh:mm:ss

Zadania wymagane dla
systemu kablowego innej firmy

8

Usuwanie rejestratorów danych
z obiektów testowych

00:20:00

Usuwanie termopar z obiektów testowych

00:45:00

9

N/A

00:00:00

Usuwanie termopar z autoklawu, oraz rozplątywanie
termopar do transportu

01:00:00

Nr zadania

Czas
hh:mm:ss

Krok 4
Pobieranie danych ze sprzętu testowego, przeprowadzanie analizy danych i generowanie raportu
Zadania wymagane dla
TrackSense Pro

Czas
hh:mm:ss

Zadania wymagane dla
system kablowy innej firmy

10

Pobieranie danych z rejestratorów
danych i umieszczanie markerów
czasu

00:05:00

Pobieranie danych z systemu kablowego

00:20:00

11

Przeprowadzenie analizy danych
i ustalenie, czy zostały spełnione
kryteria udane/nieudane

00:05:00

Przeprowadzenie analizy danych i ustalenie, czy zostały
spełnione kryteria udane/nieudane

05:00:00

12

Dokumentowanie pozycji
rejestratora danych za pomocą
zdjęć z zadania nr 6

00:10:00

Dokumentowanie pozycji termopar za pomocą zdjęć
z zadania nr 6

01:30:00

13

Drukowanie i zatwierdzanie/
podpisywanie raportu

00:03:00

Drukowanie i zatwierdzanie/podpisywanie raportu

00:03:00

Nr zadania

Czas
hh:mm:ss

Zadania 11 i 13 powtórzono 3 razy

Strona 5

ellab.com

OPRACOWANIE TECHNICZNE
Zaoszczędź w łatwy sposób prawie 90% swojego czasu, który poświęcasz na proces walidacji

Krok 5
Przygotowanie sprzętu do ponownej kalibracji
Zadania wymagane dla
TrackSense Pro

Czas
hh:mm:ss

Zadania wymagane dla
systemu kablowego

14

Przygotowanie, uruchomienie
i demontaż konfiguracji kalibracji

00:30:00

Przygotowanie, uruchomienie i demontaż konfiguracji
kalibracji

01:30:00

15

Drukowanie
i zatwierdzanie/podpisywanie
raportu

00:03:00

Drukowanie i zatwierdzanie/podpisywanie raportu

00:03:00

Nr zadania

Czas
hh:mm:ss

Podsumowanie
Etap kwalifikacji - i całkowity czas pracy kwalifikacyjnej

Kroki

TrackSense Pro

System kablowy innej
firmy

Czas
hh:mm:ss

Czas
hh:mm:ss

Kategoria

1

Przygotowanie sprzętu do badań i kalibracji

00:55:00

05:20:00

2

Montaż konfiguracji kwalifikacji i zainicjowanie procesu

01:35:00

06:05:00

3

Demontaż konfiguracji kwalifikacyjnej

00:20:00

01:45:00

4

Pobieranie danych ze sprzętu testowego, przeprowadzanie analizy
danych i generowanie raportów

00:39:00

16:59:00

5

Sprzęt do ponownej kalibracji

00:33:00

01:33:00

Całkowity czas pracy

04:02:00

31:42:00

Podsumowanie

Co to oznacza dla podsumowania?
Należy zauważyć, że badanie zostało przeprowadzone przez personel Ellab
z dużym doświadczeniem w przeprowadzaniu podobnych testów, szczególnie
z rozwiązaniami Ellab. Biorąc jednak pod uwagę drastyczną różnicę w czasie pracy,
można bezpiecznie założyć, że luka między tymi dwoma rozwiązaniami pozostanie
duża niezależnie od operatorów.
Ile czasu można zaoszczędzić dzięki bezprzewodowym rejestratorom danych?
Patrząc na liczby uzyskane z badania, możemy stwierdzić: użytkownicy systemu
kablowego innej firmy mogą zaoszczędzić do 87,2% ich czasu, przełączając się
na bezprzewodowe rejestratory danych firmy Ellab - oszczędzając im w sumie
27 godzin i 40 minut na badanie.
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Oprogramowanie miało największy wpływ
Czas potrzebny na pobranie i analizę danych był tym, co
spowodowało największą różnicę między dwoma testami.
Zautomatyzowane narzędzia i funkcje oprogramowania, lub
ich brak, były kluczowymi aspektami, które decydowały
o tym, czy zadanie zostało wykonane sprawnie.
Ręczna praca i przygotowanie wymagane do uzyskania
odpowiednich danych i wygenerowania prawidłowych
raportów drastycznie opóźniły system kablowy innej firmy.
Czas to pieniądz
Kiedy liczby te są przeliczane z czasu na pieniądze, można
zacząć dostrzegać jedną z głównych zalet posiadania
bezprzewodowych rejestratorów danych. W odróżnieniu od
tradycyjnych systemów kablowych - niezależnie od
początkowo wyższych kosztów inwestycji, generują mniejsze
koszty operacyjne.

Koszty inwestycji
Opis

TrackSense Pro

Zainwestowany kapitał (cena netto)

System kablowy innej firmy
54.100 €

31.635 €

Koszty stałe
Opis

TrackSense Pro

System kablowy innej firmy

Amortyzacja powyżej 10 lat

5.410 €

3.163 €

Oprocentowanie 6%

1.623 €

949 €

7.033 €

4.112 €

Całkowite koszty stałe w skali
roku
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Koszty zmienne
Opis

TrackSense Pro

System kablowy innej firmy

Fabryczna kalibracja aparatury
badawczej

2.164 €

1.500 €

Eksploatacja

1.191 €

1.000 €

100 €

100 €

3.455 €

2.600 €

Różne

Całkowity koszt zmienny
w skali roku

Koszty pracy
Opis

TrackSense Pro

System kablowy innej firmy

154 €

154 €

04:22:00

31:42:00

Czas w godzinach

4,37

31,70

Koszt za cykl

674 €

4.897 €

Roczna liczba kwalifikacji - cykle

25

25

Całkowite koszty pracy rocznie

16.850 €

122.425 €

105.575 €

0€

Całkowity koszt pracy na godzinę
Całkowity czas pracy na kwalifikację
(gg:mm:ss)

Oszczędności na pracy
rocznie
Wszystkie dane i ceny pochodzą z 2014 roku

Biorąc pod uwagę te wyniki, różnica w kosztach inwestycji wynosząca 22.465 EUR nie jest już tak duża w porównaniu do
105.575 EUR, oszczędności w skali roku dzięki przejściu na bezprzewodowe rejestratory danych. Drastyczna różnica pokazuje
zdolność do zapewnienia prawie dwukrotnego zwrotu z inwestycji w ciągu jednego roku. Nie wspominając o tym, że cały czas
wolny można przeznaczyć na przeprowadzenie większej liczby kwalifikacji i walidacji po przejściu na konfigurację, która jest
prawie 8 razy szybsza.

Strona 8

ellab.com

OPRACOWANIE TECHNICZNE
Zaoszczędź w łatwy sposób prawie 90% swojego czasu, który poświęcasz na proces walidacji

Podsumowanie
Badanie w dużej mierze wypadło korzystniej dla

Mniejsze odchylenia w czasie

bezprzewodowych rejestratorów danych ze względu na

Ze względu na konstrukcję czujników RTD mają one bardzo

szybszy i bardziej wydajny proces. Redukcja kosztów pracy

odchylenia w czasie. Oznacza to, że mogą generować

oznaczała, że rejestratory danych mają znacznie krótszy

stabilne odczyty przez dłuższy czas, bez konieczności ciągłej

okres zwrotu, który często uzasadnia wyższe koszty

kalibracji.

inwestycji.
Termopary mają stosunkowo wysokie odchylenia w czasie,
W przypadku farmaceutycznego sterylizatora parowego,

ponieważ są one bardziej podatne na działanie ciepła

z taką samą ilością czujników i punktów pomiarowych,

i chemikaliów, a także na uszkodzenia mechaniczne, które

badanie było w stanie zaoszczędzić 87,2% czasu i 86,2%

mogą powodować niejednorodność przewodów, przez co

kosztów operacyjnych dzięki bezprzewodowym

odczyty stają się niewiarygodne. Przeciwdziałać temu

rejestratorom danych, przy początkowym jednorazowym

problemowi można często kalibrując termopary, rodzi to

koszcie, który był tylko o 41,5% wyższy niż w przypadku

pierwotną potrzebę kalibracji.

systemów kablowych.
Krótszy czas reakcji
Chociaż badanie to dotyczyło procesu sterylizacji parowej,

Czujniki RTD mają na ogół krótszy czas reakcji. Wynika to

większość różnic w czasie można przełożyć na inne

głównie z umieszczenia elementu czujnika bliżej końcówki

zastosowania. Większość problemów dotyczyła

i otaczającego go metalowego materiału, który łatwo

oprogramowania i obsługi, co dotyczyłoby niemal każdego

przewodzi ciepło.

scenariusza.
Aby termopary osiągnęły szybszy czas reakcji niż czujniki
Koszt to nie wszystko

RTD, musiałyby być mieć “nagą końcówkę” - tym samym

Oprócz różnicy w ilości włożonej pracy i kosztach, istnieją

pozbawiając czujnik warstwy ochronnej.

inne obszary, w których bezprzewodowe rejestratory danych

Czujniki z nagimi końcówkami są ważne i przydatne

przyćmiewają tradycyjne metody kablowe – głównie ze

w niektórych scenariuszach, jednak są też bardziej

względu na różnice w technologii. Obszary te obejmują:

zagrożone odchyleniami w czasie. Istnieją również pewne

większą dokładność, mniejsze odchylenia w czasie i szybszy

zastosowania, które spowodowałyby uszkodzenie sprzętu,

czas reakcji.

gdyby miały być użyte nagie końcówki, np. sterylizacja
parowa lub inne procesy o wysokich różnicach ciśnień lub

Wyższa dokładność

w próżni.

Bezprzewodowe rejestratory danych mają jedną
z największych zalet, elementy pomiarowe RTD. RTD

Przypis: Przeczytaj więcej w Ellab 6 kluczowych różnic między RTD

zapewniają najwyższą możliwą dokładność i często są

a termoparami

rozwiązaniem dla aplikacji, które wymagają dokładności od
około ± 0,05 do ±0,1°C.
Systemy kablowe wykorzystują jednak termopary, które mają
słabszą dokładność w porównaniu do RTD. Dokładność ta
zazwyczaj mieści się w przedziale od ± 0,2 do ± 0,5°C, czyli
jest 5 razy gorsza niż w przypadku bezprzewodowych
rejestratorów danych.
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Uzyskiwanie najlepszych narzędzi do pracy
Bezprzewodowe rejestratory danych wykorzystane
w badaniu to Ellab TrackSense® Pro. Elastyczny i niezawodny
TrackSense Pro ma wysokiej jakości rejestratory danych do
wszystkich zastosowań i sytuacji. System jest wyposażony
w wymienne czujniki i opcję danych w czasie rzeczywistym.
Dzięki niezwykle dokładnym pomiarom i krótkim czasom
reakcji, rodzina bezprzewodowych rejestratorów danych
TrackSense Pro jest rozwiązaniem dla wszystkich potrzeb
związanych z kwalifikacją i walidacją.
Wymienne czujniki
Niezależnie od tego, czy wymagane są pomiary temperatury,
wilgotności względnej, ciśnienia, przewodności, CO2 czy
próżni, TrackSense Pro ma czujnik, który wykona to zadanie.
Wszystkie czujniki TrackSense Pro są wymienne, co oznacza,
że w razie potrzeby można je odkręcać i wymieniać.
Rejestrator danych, który początkowo był dostarczany
z czujnikiem temperatury, może być wyposażony w czujnik
ciśnienia i odwrotnie - wszystko przy zachowaniu pełnej
identyfikowalności, ponieważ wszystkie informacje są
przechowywane w czujniku.
Wiodące oprogramowanie do walidacji i kalibracji
Największa różnica między tymi dwoma systemami
w badaniu wynikała z oprogramowania. Oprogramowanie
Ellab’s ValSuite® jest w pełni zoptymalizowany pod kątem
obsługi, elastyczności i zmniejszenia ilości pracy wymaganej
do uzyskania dokładnych wyników. System jest zgodny
z FDA 21 CFR Part 11 i może bez wysiłku generować
wymagane raporty z wynikami.
Inne funkcje obejmują:
•

Jedno oprogramowanie do wszystkich urządzeń

•

Narzędzia do analizy i obliczania danych

•

Pełna integralność danych

•

Może działać z komputera autonomicznego lub przez
sieć

•

Opcja zabezpieczeń systemu Windows

•

I wiele, wiele więcej...

wszechstronny dostępny system kabli. E-Val™ Pro to lekki
i przenośny system termopar z wyświetlaczem dotykowym
– doskonały dla każdego procesu termicznego.
Termopary E-Val Pro są wyposażone w złącza USB, dzięki
czemu można je bez wysiłku podłączyć i usuwać z systemu.
Moduł może funkcjonować jako samodzielna jednostka lub
w sieci, może być chroniony hasłem i spełnia wymogi strefy
czystej. W przeciwieństwie do większości innych systemów
kablowych, E-Val Pro może być nawet wyposażony w czujniki
do pomiaru innych parametrów, takich jak wilgotność
względna, ciśnienie, CO2 i wiele innych.
Jednak to, co naprawdę odróżnia E-Val Pro od konkurencji,
to oprogramowanie ValSuite. Podobnie jak TrackSense Pro,
E-Val Pro korzysta z tego samego oprogramowania dzięki
czemu proces analizy i przetwarzania danych jest łatwy
i szybki. Oznacza to również, że różnica w czasie pracy
między TrackSense Pro i E-Val Pro jest znacznie mniejsza
w porównaniu z systemami kablowymi innych firm,
ponieważ znaczna część zaoszczędzonego czasu była
bezpośrednim wynikiem oprogramowania ValSuite.

Nadal preferujesz systemy kablowe?
Jeśli termopary są wymagane do określonego procesu ze
względu na ich wysoki zakres pomiarowy lub punktowe
umieszczenie końcówki czujnika, Ellab ma najbardziej
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