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VACKER ةمجموع 

  ةسلسلة التبريد حلول إدار

  تقطع االشجار درجة الحرارة والرطوبة البیانا •

  لرسم الخرائط درجة حرارة دراسة والتأھی •

  ةاستشارات سلسلة البارد •

الحقیقي رصد درجة الحرارة الوقت مع مكالمة  •
   SMSھاتفیة، البريد اإللكتروني و الرسائل القصیرة 

  ةالسلكیة واي فاي وحلول المراقب •

  ةتسجیل درجة الحرارة مع طابع •

  تنظام مراقبة درجة الحرارة للسیارا •

  دمزيالت الرطوبة لغرف التبري •

  )صناديق معزولة الحرارية (نشط والسلبي •

  بحلول األتمتة حسب الطل •
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  تجدول المحتويا
  

  امعلومات عن  .1
Vacker LLC  ھي جزء منVacker مجموعة من الشركات العاملة في حقل متعددة من األنشطة.  

  :لدينا أقسام

a. ةإدارة سلسلة البارد  

b. رقسم األتمتة وأجھزة االستشعا  

c. ةشعبة الخدمات الھندسی  

d. تقسم المقاوال  

e. تقسم تكنولوجیا المعلوما  

  :مكاتب لدينا

a. ةالواليات المتحدة األمريكی  

b. ةدبي، اإلمارات العربیة المتحد  

c. تالكوي  

d. نعما  

e. دالھن  

Cryopak وھي جزء من مجموعة ،TCP  موثوق بھا، الواليات المتحدة األمريكیة ھي رائدة على مستوى
العالم وتشارك في جمیع جوانب حلول إدارة سلسلة التبريد لصناعة علوم الحیاة وصناعة المواد 

اء العالم من خالل مكاتبھا واالنقسامات التصنیع في الواليات تعمل في جمیع أنح Cryopak .الغذائیة
المجموعة في دبي، اإلمارات العربیة المتحدة ولھا  Vackerيقع المقر الرئیسي  .المتحدة وكندا وفرنسا

مكاتب في دولة اإلمارات العربیة المتحدة والھند والكويت وسلطنة عمان والواليات المتحدة 
، الواليات المتحدة األمريكیة Cryopakمجموعة ھي الشريك اإلقلیمي المصرح به ال Vacker .األمريكیة

 TCPمختلف أقسام  .لتقديم مجموعة كاملة من حلول إدارة سلسلة التبريد في دول الشرق األوسط
  :المجموعة ھي

  EPS فالبولیمرات المصنعة لحلول التغلی  

  خمنظمة اختبار لالختبار الحراري، تصفیات ال  

  ةالحطابین البیانات في الوقت الحقیقي وحلول المراقب  

  نحلول التغلیف معزول، ومواد التبريد والحاويات معزول شح  

  :المنتجات والخدمات المختلفة التي يجري تقديمھا في الشرق األوسط ھي ما يلي

  لدرجة الحرارة والرطوبة رسم الخرائط دراسة والتأھی •

  تدرجة الحرارة والرطوبة الحطابین البیانا •

رصد في الوقت الحقیقي من درجة الحرارة والرطوبة رصد مع نظم اإلنذار للمستودعات  •
  خوغرف التبريد والسیارات ال

  لالحرارية حلول التغلیف معزو •

  دمزيالت الرطوبة اللمستودعات وغرف التبري •
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  ةاالستشارات سلسلة البارد •

  دلدينا شركاء لحلول إدارة سلسلة التبري  .2

  
  

  نعمالء الرئیسیی  .3
  :قلیل من عمالئنا الكرام الدولي واإلقلیمي لخدمات متنوعة والمدرجة

  ةجلفار لالدوي •

  صروش تشخی •

مستشفى كلیفالند، اإلمارات  •

  ةالعربیة المتحد

• Pharmatrade  اإلمارات العربیة

  ةالمتحد

  رالصیدلة الدانة، قط •

  نالصیدلة، عما بھوان •

  AQUATECHاإلمارات  •

  ينوفارتیس، دب •

  نسمیث كالي وجالكس •

  تالغانم للرعاية الصحیة والكوي •

• Dupharm  اإلمارات العربیة

  ةالمتحد

، اإلمارات stributionط  Dصفقة  •

  ةالعربیة المتحد

  امونوس فارما، منغولی •

  ةالخطوط الجوية الكويتی •

  تالخطوط الجوية اإلمارا •

طیبة األدوية، اإلمارات العربیة  •

  ةالمتحد
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  تلدينا المنتجات والخدما  .4
a.  لدرجة الحرارة والرطوبة رسم الخرائط دراسة والتأھی  

في درجة حرارة رسم الخرائط وجیزة ھي عملیة تحلیل توزيع موحد من درجة الحرارة والرطوبة في جمیع 
ويتم رسم الخرائط درجة الحرارة  .أنحاء المنطقة التي تسیطر علیھا في ظل الظروف العملیة المختلفة

سیطر علیھا في والتحقق من صحة إلى تحلیل وضمان انتظام توزيع في جمیع مجاالت المناطق التي ي
  :التطبیقات النموذجیة ھي .ظل ظروف الحیاة الحقیقیة

  رمنزل وي •

  ةغرفة بارد •

  تالمشي في المبردا •

  تثالجات ومجمدا •

  دالتخزين البار •

  فاألوتوكال •

  ةمركبة، فان وثالج •

  ةثالج •

  ةصناديق السلبیة واإليجابی •

في غرفة باردة، مستودع أو المبردة، وتوضع وحدات التبريد وأجھزة استشعار المقابلة في بعض المواقع 
لتخزين الحرارة المنتجات الحساسة مثل األدوية أو المواد الغذائیة، ودرجة الحرارة  .في المنطقة المغلقة

الكثیر من عملیات تشارك أيضا ھناك  .والرطوبة وينبغي توزيع موحد بحیث يتم تخزين بأمان جمیع السلع
ومن الممكن أن بعض المناطق مثل  .مثل فتح األبواب، ووجود البشر التي تؤثر على توزيع درجات الحرارة

  .بالقرب من الباب، بالقرب من جدار وما ھي عند درجة حرارة أعلى من درجة الحرارة المطلوبة

في جمیع أنحاء المنطقة بأكملھا من األصول تحت وھذه الدراسة تحلیل درجة الحرارة والرطوبة التوزيع 
ظروف تشغیلیة مختلفة، وسوف تشھد على ان األصل ھو مناسب لتخزين المنتجات الحساسة درجة 

  .الحرارة تحت شروط محددة

  ةتصفیات / التحقق من صح

نحن الشركة الوحیدة في منطقة الشرق األوسط القیام تأھیل األصول بما يتماشى مع المعايیر األوروبیة 
  .ومعايیر األمريكیة

من أجل التأھل لألصل، وتجرى المزيد من االختبارات والتحقق من على األصول ومختلف المعدات المثبتة 
ويتم التأھیل خارج  .ضائع في درجة حرارة معینةللمصادقة على أن األصل كامل مؤھل للتخزين أو نقل الب

ونحن نوصي التأھل  .لغرفة الباردة، المبردة، وعربات النقل وغیرھا، وغیر قابلة للتطبیق للمستودعات
لغرف التبريد وعربات ألن معظم الشركات العالمیة تسعى التأھیل لھذه األصول بدال من دراسة خرائط 

  ةدرجات الحرار

  http://bit.ly/1Ad4plY ل لدينا على درجة الحرارة ورسم الخرائط وتأھیلتحمیل دلیل مفص

  http://bit.ly/1tsLYmU ما ھو الفرق بین دراسة ورسم الخرائط والتأھیل:

  http://bit.ly/NArlH3 و  http://bit.ly/1fd18bN كما يرجى االطالع على أشرطة الفیديو بالمعلومات لدينا
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b.  تفي الوقت الحقیقي رصد درجة الحرارة والرطوبة مع التنبیھا  
  ةالمیزات الرئیسی

حتى لو كان جھاز الكمبیوتر / الشبكة ال تعمل على نظام  .استكمال نظام مستقل •
  .تسجیل سیستمر لتسجیل دون أي انقطاع

  اتسجیل البیانات على الجھاز وعلى خادم الويب لدينا مجان •

  .يمكن االطالع على البیانات من أي متصفح ويب دون الحاجة إلى أي تركیب البرمجیات •

رسائل البريد اإللكتروني كل يوم / كل أسبوع  4سیتم إرسال البیانات المسجلة إلى  •
  .إذا لزم األمر

البريد اإللكتروني والرسائل القصیرة تنبیه المكالمات لكل مسجل بیانات تشیر إلى  •
  ةة لدرجة الحرارة والرطوبالقیم الدقیق

  ةيمكن االطالع على البیانات عن بعد سواء على الكمبیوتر أو الھواتف الذكی •

  مال رسوم سنوية أخرى للنظا .البرمجیات الحرة •

  

   :التفاصیل الفنیة
   هأرفقت التفاصیل الفنیة من البنود المعروضة طی

   :كما يرجى االطالع على أشرطة الفیديو لدينا
  http://bit.ly/1xpPBy0 فیديو لعرض وتحمیل البیانات على االنترنت:

  http://bit.ly/1srWvh8 فیديو من برنامج كامل:

  http://bit.ly/1A0caKC فیديو للمعدات في

  ةقیاس وتسجیل درجة الحرارة والرطوبة قراءات عن طريق االستشعار الخارجی

(الرطوبة) قیاس  RH ٪95إلى  10مئوية (درجة الحرارة) و  جةدر 55مئوية إلى   درجة  0 •
  لالمدى تسجی

  حتكوين، إعداد وإدارة البیانات الحطابین على اتصال إنترنت ومتصف •

• T  &D المشاھد والقراءات الحالیة مراقب وشملت  تخدمة التخزين، واالنترن بالوي
  جالبرام

قراءات على الذاكرة الداخلیة غیر  درجة الحرارة والرطوبة 8،000بتخزين ما يصل إلى  •
  رمتغی

  ةساع 1ثانیة إلى  1المستخدم شكلي معدل أخذ العینات:  •

البريد اإللكتروني منبه اإلخطارات وخارجي اختیاري االتصال الطرفیة  •
  نلاللكھرومغناطیسیة المقاولی

• AC  تعمل بالطاقة مع بطارية احتیاطیة النقطاع التیار الكھربائي واستخدام في حاالت
  طالطوارئ فق

  يإرسال التلقائي من قراءات قیاس عبر بروتوكول نقل الملفات أو البريد اإللكترون •

  يعینة الرسم البیان

  

حرك مؤشر الماوس فوق الرسم البیاني والتي سوف تشیر التفاصیل على النحو الوارد  •
  هأعال

  لويمكن تحمیل البیانات والصور، وقوات الدفاع الشعبي وإكس •
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  .ويمكن تحمیل البیانات من أي متصفح ويب دون الحاجة إلى أي تركیب البرمجیات •

c. االنترنت: فیديو لعرض وتحمیل البیانات على http://bit.ly/1xpPBy0  
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  تدرجة الحرارة والرطوبة الحطابین البیانا
  رنحن توريد أنواع مختلفة من درجة الحرارة والرطوبة وبیانات قطع االشجا

i.  استخدام مرة واحدة في درجة الحرارةUSB ربیانات قطع االشجا  
  

  :المیزات التقنیة

قابل للبرمجة ثانیة  -دقائق  10أيام من تسجیل إذا أخذ القراءة كل  55القراءات ( 7928 .1
  )ساعة 17ثوان إلى  5من 

  ةالمصابیح لإلشارة إلى اإلنذارات عالیة أو منخفض 5 .2

  ةالتوصیل والتشغیل العملی .3

وقوات الدفاع الشعبي،  USBببساطة إدراج بمنفذ  .ال البرمجیات الالزمة ألخذ القراءات .4
  اإكسل وسیتم إنشاء تقارير النص تلقائی

  خالبرمجیات الحرة لمعدل أخذ العینات البرمجة، مستوى التأھب ال .5

  ة، الواليات المتحدة األمريكیCryopak الصانع:

  http://bit.ly/16TFdG0 د من التفاصیل:مشاھدة مزي

  :عینة التقارير
  ly/1kj9LkBhttp://bit. ، تقرير إكسل:  http://bit.ly/1lCDCnB تقرير الشعبي:

ii. iMini  سلسلة منCryopakة، الواليات المتحدة األمريكی  
سجالت درجات الحرارة (نموذج منفصل متاح لدرجة  •

  )الحرارة والرطوبة

القراءة  8000القراءات ( 128،000إلى  8000نماذج من  •
  )دقیقة 10يوما من التسجیل إذا أخذ القراءة كل  55تعني 

  ةالمصابیح تشیر إلى اإلنذارات عالیة أو منخفض 4 •

الجیل التلقائي من قوات الدفاع الشعبي، اكسل  •
  روالنص تقاري

البرمجیات الحرة لمعدل أخذ العینات البرمجة، مستوى  •
  خالتأھب ال

  ة، الواليات المتحدة األمريكیCryopakالصانع:  •

  تسنوا 2الضمان:  •
  

  http://bit.ly/1omuOtY تفاصیل المنتج والفیديو:

  http://bit.ly/1l8QFB9 ورقة البیانات الفنیة:

   :عینة التقارير
،   Excel: http://bit.ly/1rVY8Ytو   http://bit.ly/1oECNxU قوات الدفاع الشعبي:

  http://bit.ly/1sAfiIN النص:

iii.  الحطابین البیانات المتعددة التيMSRا، سويسر  
: ھناك خیار MSR255مھام القیاس التي يقوم بھا المستخدم تحدد الطريقة التي يتم بھا تكوين 

ركیبھا داخلیا في القضیة أو لدرجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي وأجھزة استشعار الضوء (ت
  )خارجیا على كابل

  :السكن
األلومنیوم حالة الصناعیة مع أعلى قبعة النھاش السكك الحديدية  بأكسید

)TS35(  
  

  مغرا 222 .مم، تقریبا 38×  62×  78 :حجم والوزن
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  سمعلمات القیا 000 000 2أكثر من  :سعة الذاكرة
  

 :العملیة
  ومفتاحین الختیار الوظائف  

  رتسجیل البیانات المسیط
  LCDأربعة صف وعرض مصفوفة   :عرض
  ةتشیر إلى تسجیل البیانات، والتنبیھ ورسوم حال LEDلون  3  :الصمام

  

أجھزة استشعار 
 :متكاملة

   ،اختیار من أجھزة االستشعار مختلفة لدرجة الحرارة، والرطوبة النسبیة
  فمحور التسارع / موق-3الضغط، وعلى ضوء 

  )/ ق 3200ساعة (تسارع یصل إلى  12/ ق لكل  1  :)MRمعدل قیاس (
  )/ ق 50ساعة (التسارع حتى  12/ ق لكل  1  :)SRمعدل تخزین (

  http://bit.ly/13JdRAj يرجى االطالع على أكثر من ذلك:

iv. ةالحطابین البیانات واي فاي التي كتبھا السكار، المملكة المتحد  

  زالقدرة واي فاي وشاشة الجھا •

  ياتصال السلكي إلى جھاز الكمبیوتر عن طريق واي فا •

  )F°  140إلى +  C )-4°  60إلى +  20-نطاق القیاس من  •

  )C°  60إلى +  0درجة مئوية (من  0.2± دقة درجة الحرارة  •

  )+ RH ٪90إلى  10( ٪1.8± دقة الرطوبة  •

  ةشھادة المعايرة المتاح •

ھذا  .+ استشعار يقیس درجة الحرارة والرطوبة من البیئة التي تقع علیه TH-واي فاي-ELو
وتدفق البیانات السلكیا عبر أي  .الرطوبة RH ٪1.8± و C°  0.2± اإلصدار دقة عالیة دقیقة إلى 

واي -ELشبكة واي فاي ويمكن االطالع على الكمبیوتر باستخدام حزمة برامج مجانیة أو على 
خالل التكوين، وأجھزة االستشعار بحث عن شبكة الالسلكیة الموجودة في حین  .فاي الغیمة *

 إذا كان .ل نطاق الشبكةومن ثم يمكن أن توضع في أي مكان داخ .ترتبط فعلیا إلى الكمبیوتر
جھاز استشعار يفقد االتصال مؤقتا مع الشبكة، فإنه سیتم تسجیل قراءات حتى أنھا قادرة 

ثانیة  10يوما في  120أو خدمة سحابة (بحد أقصى  PCعلى التواصل مرة أخرى مع تطبیق 
موعة رائعة واي فاي لديھا مج-ELعلى الرغم من أن أجھزة االستشعار  .الفاصل الزمني العینة)

  .ھذا يمكن زيادة باستخدام موسعات واي فاي

عند تكوين باستخدام فترات انتقال  .+ ھو جھاز منخفض البطارية بالطاقة TH-واي فاي-ELو
دقائق) أجھزة االستشعار سوف تعمل ألكثر من  5نموذجیة (على سبیل المثال مرة واحدة كل 

كن إعادة شحن البطارية عن طريق جھاز ومن ثم يم .سنة واحدة (في درجة حرارة الغرفة)
المقدمة أو يمكن أن تعمل بالطاقة  USBمحول الجدار باستخدام الرصاص  USB + 5Vكمبیوتر أو 

  .USBبشكل دائم من قبل جدار محول 

v.  مؤشرات درجة الحرارة اإللكترونیة التي كتبھاCryopakة، الواليات المتحدة األمريكی  
  

Cryopak وضعت الواليات المتحدة األمريكیة أول دقیقة مؤشر درجة الحرارة االلكترونیة في العالم ،
ھذا ھو  .)F 176إلى + C )-40 F°  80درجة مئوية إلى +  40-التي لديھا مجموعة والتشغیلي لل

  .استخدام مرة واحدة مؤشر نوع المتاح

ب أن يكون التي ببساطة باستخدام زر ابدأ لتوضع داخل المربع الذي يحتوي على الجھاز يج
-2وكمثال على ذلك الجھاز سوف يتم مبرمجة مسبقا لدرجة حرارة تتراوح من  .المنتجات الحساسة

 8و  2الخضراء وامض طويلة مثل درجة الحرارة داخل  LEDوسوف يكون  .تنكس درجة مئوية 8
في حین استالم  .األحمر وامض LEDھذه المستويات عقد دوسه، سیبدأ  وإذا تم تجاوز .درجة

الشحنة في نھاية النقل، يمكنك أن تبحث ببساطة في الجھاز للتحقق ما إذا كان الصمام ھو أخضر 
  .أحمرأو 

  تتطبیقا
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  ختخزين ونقل الدم من بنوك الدم أو المختبرات والمستشفیات ال •
  خالتخزين والنقل من األنسجة لوبین المستشفیات والمختبرات ال •
  ختخزين ونقل اللقاحات واألدوية ال •
  ةتخزين ونقل المواد الغذائی •

  
  ةمزايا مؤشرات درجة الحرارة االلكترونی

  ةأكثر دقة مقارنة المؤشرات الكیمیائی •
  ةإلظھار ما إذا كانت درجة حرارة تجاوزت عتبة مستويات درجة الحرار LEDبات لم •
  ةزر ابدأ لبدء رصد درجات الحرار •
  ةالجرف الحیاة لیست مشكلة كما ھو الحال مع المؤشرات الكیمیائی •
  ةال خطرا على الصحة حتى لو كان ھو نفسه يأتي في اتصال مع المواد الغذائی •
  )K2ن برمجتھا في نفس الجھاز (نموذج مستويین إنذار مختلفة يمك •

  http://bit.ly/1BlSGPZ شاھد:
d.  ةمزيل الرطوب  

وتستخدم مزيالت الرطوبة لخفض مستويات الرطوبة من المنازل والمكاتب والمتاحف والمستودعات 
وغرف التبريد وما إلى ذلك المبدأ العملي لنوع مختلف من مزيالت الرطوبة ھو عن طريق امتصاص 

، ألمانیا لمزيالت الرطوبة العديد من Trotecنحن نمثل  .الرطوبة من الھواء وبالتالي تقلیل المستويات
وعادة ما تستخدم ھذه للفنادق وحمامات السباحة  .التطبیقات الصناعیة والتجارية والسكنیة

  خوالمكاتب والمستودعات وغرف التبريد، والشقق، وفیال ال

  ةلرطوبالمجففة والتكثیف مزيالت ا

وع ن .مزيالت الرطوبة المجففة تستخدم المواد المازة مثل ھالم السیلیكا المتصاص الرطوبة من الجو
  ةالتكثیف نماذج تتكثف الرطوبة في الماء ولھا الماء إلزالتھا من مزيل الرطوب

  ةنوع المجففة ھي مثالیة النخفاض درجة الحرارة ونوع التكثیف ھي أكثر مناسبة لدرجة حرارة الغرف

  http://bit.ly/14c5G0s يرجى االطالع على أكثر من ذلك:

e.  ةمسجل درجة الحرارة مع الطابعة للمركب  
ھذا الجھاز لديه  .ھذا ھو مسجل لطباعة تقارير منتظمة من درجة الحرارة داخل مقصورة السیارة

ھناك الشاشة الصغیرة التي يتم  .عرض من القراءات الحالیة، والتنبیھات، وكذلك في بني التسجیل
ان من أجھزة االستشعار التي يمكن ان تكون ھناك نوع .فیھا عرض التسجیالت والتنبیھات الحالیة

حدود درجة الحرارة الدنیا  .مرتبطة إلى مقصورة المبردة والجھاز يمكن تركیبه في مقصورة السائق
عند الوصول إلى ھذه الحدود، سیتم عرض التنبیھات على  .والقصوى يمكن برمجتھا في الجھاز

  .الجھاز مع صوت صفیر
ت درجة الحرارة اإللكترونیة تركیبھا باإلضافة إلى ذلك مع وھذا ھو األساس مسجل بیانا

ويقدم كافة میزات طبیعیة مسجل بیانات درجة الحرارة بما في ذلك أجھزة اإلنذار،   .الطابعة
  خوالمؤشرات، وسعة ذاكرة كبیرة، ال

ن موبصرف النظر عن التسھیالت التي يتمتع بھا مسجل بیانات، فإنه يمكن أيضا تسجیل فتح الباب 
  .خالل مجموعة أخرى من أجھزة االستشعار

تردد الذاكرة البیانات يمكن برمجتھا في  .يتم تخزين بیانات القیاس في ذاكرة غیر متطايرة للمسجل
 625والتي ستكون ما يعادل  قراءات، 000 30سعة الذاكرة  .ساعة 20ثانیة إلى  30مجموعة من 

وبمجرد أن الذاكرة ممتلئة، ال يزال مسجل لتسجیل أحدث  .دقیقة 30يوما إذا أخذ القراءة كل 
يمكن أن تمحى البیانات المخزنة من خالل القائمة  .القراءات، في حین يتم مسح أقدم قراءات تلقائیا

للسائق طباعة البیانات ألي فترة من تم تجھیز مسجل مع طابعة التي يمكن  .المحمیة بكلمة مرور
تفاصیل السیارة أيضا يمكن برمجتھا في البداية في الجھاز بحیث أن التقرير يشیر إلى  .الزمن

وسیتضمن التقرير درجة حرارة مقابل تفاصیل الوقت، واألحداث التنبیه وما إلى ذلك .تفاصیل السیارة
فولت /  12سیقوم الجھاز تعمل على  .لجھازمتر من ا 5أجھزة استشعار يمكن وضعھا على مسافة 

24 V DC.  أيضا نفس الشيء يمكن أن تكون متصال منتظم إمدادات الطاقةAC  من خالل محولDC.  
  USBأيضا البیانات المخزنة يمكن تحمیلھا باستخدام كابل 

  http://bit.ly/1tkjrjn شاھد:
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f.   تتبع درجة الحرارةSMS تللشاحنات وعربا  
 SIMويتم رصد درجة حرارة عربات النقل والشاحنات من قبل نظام جي بي آر إس باستخدام بطاقة 

ويتم جمع البیانات درجة الحرارة في وتیرة برمجة وينتقل  .داخل منظومة مراقبة مثبتة في السیارة
ھذا ھو مماثل التصال  .عن طريق حزم البیانات استخدام خدمات الناقل المحمول الخاص بك

  .باإلنترنت على جھاز المحمول الذي يستخدم تقنیة مماثلة لنقل البیانات
  

  تالفرق بین جي بي آر إس ونظام تحديد المواقع لرصد درجة الحرارة للسیارا

 GPS. GPSقد يكون الحظنا على وجه التحديد أن رصد درجة الحرارة لم يتم ذلك من خالل نظام 
(نظام تحديد المواقع العالمي) ھو فقط لتتبع موقف السیارة والبیانات المستمرة مثل درجة الحرارة ال 

لنقل البیانات  .، ال يوجد أي البیانات المرسلة من المركبة إلى ملقمGPSفي نظام  .يمكن أن ينتقل
  .مقرھا SIMالمستمر من المعلمات متغیر، مطلوب جھاز اتصال بطاقة 

VacTrack  ™ ھو جھاز بطاقةSIM  استنادا لدرجات الحرارة رصد عربات النقل وثالجة الخ السمات
  :الرئیسیة ھي

  .ةكل ساعة (يمكن برمجتھا) مما يدل على درجة حرارة السیارة معزول SMSسوف العمالء الحصول 
  هإذا كانت درجة حرارة يذھب حدود أعال SMSسوف العمالء الحصول تنبیه 

يمكن للعمیل إرسال رسالة نصیة قصیرة إلى السیارة، وسوف تتلقى الرد التلقائي مما يدل على 
  ةدرجة الحرارة الحالی

  :مالمح بارزة أخرى ھي

i. وSMS أرقام الھواتف  3یارة إلى مما يدل على درجة الحرارة الحالیة سوف ترسل تلقائیا من الس
  .النقالة

ii.  ترددSMS سیتم إرسال  .يمكن برمجتھا على سبیل المثالSMS  واحدة كل ساعة مما يدل
  ةعلى درجة الحرارة الحالی

iii. وبالتالي للشاحنات  .يمكن توصیل اثنین من أجھزة االستشعار درجة الحرارة إلى جھاز واحد
  .ار في طرفي الغرفة المعزولةالمبردة يمكن وضع اثنین من أجھزة االستشع

iv.  في حالة وقوع الحدث إنذار (على سبیل المثال. درجة الحرارة فوق حدود)، سیتم إرسال
  .إلى ثالثة أجھزة النقالة SMSتنبیھات 

v.  يمكن تعطیلSMS في مثل ھذه الحاالت سوف السیارة  .الدوري والتنبیه الوحید يمكن برمجتھا
  .ھب درجة الحرارةفي حالة تأ SMSفقط إرسال رسالة 

vi.  بطاقةSIM  مع مرفق التجوال يمكن إدراج ذلك سیتم إرسال ھذاSMS  من أي بلد في أي
  .مشغل الشبكة يوفر االتصال

  http://bit.ly/1zXb7ey شاھد:
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g.  ) سلبیة صناديق معزول الحراريةEPS(  
وتستخدم صناديق التبريد للنقل والخدمات اللوجستیة من أي درجة حرارة المنتجات الحساسة مثل 

  خالطب واللقاحات، دم، األنسجة، وعینات، التكنولوجیا الحیوية حمولة ال

يجب أن تبقى داخل المنتج حساس درجة الحرارة  .صناديق السلبي ھي مربعات مع الجدران معزولة
  .ھذه المربعات حسب توصیات الشركة المصنعة

  :يتم توفیره Cryopak ،USAصناديق مختلفة المصنعة من قبل 

  ةساع 96إلى  24درجة مئوية صناديق تصنیفا مناسبة لمدة  20- •

  ةساع 96إلى  24درجة مئوية صناديق تصنیفا مناسبة لمدة  2-8 •

  دمربع معزول مع المرحلة تغییر الموا •

  ةساع 120الشاحنین معزول البلیت لمدة تصل إلى  •
أي من مربعات المذكورة أعاله يمكن توفیره بعد التأھیل بحیث يمكن للعمیل تلبیة جمیع المتطلبات 

  .التنظیمیة

أقدام مكعب يمكن توفیره بسھولة ويمكن توفیره األحجام  5صناديق ذات أحجام متفاوتة تصل إلى 
  .مخصصة ضد أوامر

  PURو  PIR، يوريتان، EPSالعازلة ھي المواد 

h.  ةالنشطة صناديق معزول الحراري  
يمكن توصیل وحدة  .صناديق التبريد النشطة ھي مربعات مع الجدران معزولة ومجھزة مع وحدة التبريد

العاصمة امدادات من  V / 24V 12باإلضافة إلى  V / 110 V AC 230التبريد المدادات الطاقة الطبیعیة من 
  .المركبات

ثم  .ويمكن تبريده ويتم تحمیل الدواء في الداخل ACوبینما في مستودع يمكن توصیل المربع إلى العرض 
عند .امدادات الطاقة المركبة V / 24 V DC 12بطھا إلى يتم تحمیل مربع في فان أو شاحنة وسوف يتم ر

حتى مربع  .نقطة التسلیم، ويتم قطع مربع وحملوا إلى العمالء وسیتم تفريغ لغرفة باردة / الثالجة
  .ويعمل على السلطة بشكل مستمر إال أثناء التحمیل والتفريغ

  .ولمیزة ھي أن نقل حمولة صغیرة يمكن حملھا على نحو فعال لمدة أط

بدال من ذلك يمكننا توريد صناديق مرحلة ما قبل  .تأھیل المربعات المذكورة أعاله أيضا يمكن أن تنفذ
  لالتأھی
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i.   درجة الحرارة والرطوبة عرضLED لوحة مع جھاز استشعار خارجي  
للمستودعات وغرف التبريد، والمشي في المجمدات الخ مشغلي تفضل أن ترى درجة الحرارة 

ي الت LEDوھذا يتطلب عرض الحجم الكبیر  .الحالیة والرطوبة من مسافة بعیدة من لوحة التحكم
نحن نقدم لدينا الصمام لوحة عرض درجة الحرارة /  .يمكن أن تشیر درجة الحرارة والرطوبة الحالیة

  ضدرجة الحرارة والرطوبة لوحة لھذا الغر

  C  &10-99٪ RHدرجة  70إلى  20-مجموعة من القیاس:   •
  ٪2.0± درجة مئوية، الرطوبة  1.5± دقة: درجة الحرارة:  •
  AC، من خالل محول VDC 24الطاقة:  •
  Hفي  W × 2في  L × 10في  18األبعاد:  •
  ةنوع التنبیه: إنذار مسموع عندما تكون درجة الحرارة أو الرطوبة تتجاوز حدود المبرمج •
  طتصاعد نوع: يعلق على الحائ •
إذا كنت ترغب في  .نوع االستشعار: استشعار داخلي أو خارجي (نماذج مختلفة) •

ار خارجي تثبیت خارج غرفة التخزين البارد، وعرض أن يتم تنظیمھا خارج الغرفة الباردة واستشع
  .البد من إدراجھا في غرفة باردة

  امتر 50العرض مرئیا من مسافة تصل إلى  •
لوحة العرض يمكن تركیبھا ببساطة على الحائط باستخدام األقواس التي تقدم في  •

  .الجانب الخلفي
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j.  ةخدمة االستشارات سلسلة البارد  
يشار سلسلة الباردة عموما إلى سلسلة كاملة من تصنیع ونقل وتخزين وتوزيع السلع التي سیتم 

  :ما يلي Cryopakالخدمات التي تقدمھا  .االحتفاظ بھا في درجة الحرارة للرقابة

  ةتحلیل مخاطر الظروف البیئی  •

دراسة وتحلیل المخاطر في الظروف البیئیة والمناطق المغلقة مثل غرفة باردة، األواني 
  خیة، الثالجات والمجمدات الالمنزل

التأھیل والتحقق من المعدات والعملیات ودراسة خرائط درجات  •
  ةالحرار

ھذا ھو عملیة دراسة المعدات والمناطق المغلقة المشاركین في السلسلة بأكملھا، 
ويشمل أيضا درجة الحرارة والرطوبة دراسة رسم  .وتثبت أنھا مناسبة للتطبیقات

  11الجزء  CFRكما يتم التحقق من االمتثال  .الخرائط

  ةرصد ومراقبة مستمر •

يتم دراسة تخزين ونقل المرافق درجة الحرارة للرقابة وينصح حلول المراقبة والتحكم 
وسینطوي ھذا على تنبیھات في الوقت الحقیقي مثل البريد اإللكتروني  .الالزمة

  خوالمكالمات الھاتفیة، والرسائل القصیرة ال

  دتصمیم سلسلة البار •

وھذا ينطوي على تصمیم مناسب لجمیع عناصر سلسلة التبريد مثل غرف التبريد، والمنازل 
  خوير، حلول التغلیف ال

  دالتدقیق سلسلة البار  •

عملیات سلسلة التبريد بالكامل من التصنیع إلى التوزيع ودراسة ويتم تحلیل أي الحلقات 
  .الضعیفة واإلبالغ عنھا

• GMP لمالي االمتثا/ الناتج المحلي اإلج  

) GMPويتم تحلیل النظم القائمة، وتصدر توصیات لالمتثال ممارسات التصنیع الجیدة (
  )GDPوممارسات التوزيع الجیدة (

  بسلسلة البارد التدري •

  ةواضفاء التدريب لألفراد والشركات في جمیع جوانب إدارة سلسلة البارد

  ياالمتثال التنظیم •

يتم منح العمالء الدعم والتوصیات الالزمة لتلبیة المتطلبات التنظیمیة في مختلف البلدان 
  طفي الشرق األوس
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k. رصد سلسلة الباردة عملیة، التحقق من صحة والتأھیل  
مراقبة سلسلة عملیة الباردة ينطوي على رصد درجات الحرارة في جمیع أنحاء سلسلة كاملة من 

واللقاحات والمواد الغذائیة  األنشطة من صناعة لتوزيع درجة الحرارة المنتجات الحساسة مثل األدوية
  .وھذا أمر مھم للغاية في الصیدالنیة وقطاعات الغذاء .العناصر

وھذا ينطوي على رصد وتسجیل درجات الحرارة خالل العملیة الكاملة لنقل وتخزين ھذه 
  .ويتحقق ذلك عن طريق قطع االشجار البیانات المختلفة ونظم الرصد في الوقت الحقیقي .المواد

من العملیة يتضمن التحقق من صحة طرق جمع البیانات  التحقق من صحة والتأھیل لسلةبارد س
وھذا ينطوي على دراسة الخرائط درجة حرارة التخزين ونظام النقل بما في ذلك التأھیل من  .برمتھا

مربعات، والمركبات، غرف التبريد، وير المنازل الخ والتي تستخدم لتخزين ونقل األدوية والمواد 
  .الغذائیة

ھذا اإلجراء ھو عملیة إصدار الشھادات التي أجريت للتأكد من أن جمیع مرافق التخزين المستخدمة 
وھذا أمر مھم خاصة بالنسبة لألدوية التي  .كافیة وفعالة للحفاظ على درجة حرارة داخل النطاق

  .تنكس درجة مئوية 8-2سیتم تخزينھا في درجات حرارة تتراوح من 
    



    
  
  

www.temperaturemonitoringuae.com 

 

Vacker LLC  l PO Box 92438 l Dubai l  UAE  Part of VackerGlobal Group  
Phone : (+971) 4 2 66 11 44   l Fax :  (+971) 4 2 66 11 55        Our offices : UAE (Corp. Office), India, Oman , Kuwait, USA 
email:sales.uae@vackerglobal.com             www.vackerglobal.com   

  ةسیاسة الجود  .5

  ةالجود سیاسة

إلى تحقیق العلوي الجودة في جمیع خدماتھا في كل بلد من  المجموعة Vacker وتلتزم
يتم .وسوف نضمن لتوفیر منتجات وخدمات ذات جودة ممتازة في الوقت المحدد للعمالء .العملیة

 ISO 9001: 2008تحقیق ذلك من خالل عملیاتنا على أساس إجراءات مكتوبة وذلك تمشیا مع 
  .معايیر ذات الصلةوأحدث ال

  :المجاالت الرئیسیة للتركیز ھي

رضا العمالء، ھو العامل األكثر أھمیة لنجاحنا، ونحن سوف  رضا العمالء •
  .نقدم منتجات وخدمات عالیة الجودة فقط لعمالئنا

وجمیع موظفینا اتخاذ أفضل الجھود الممكنة  - مسؤولیة الموظف •
  .لتحقیق أعلى معايیر الجودة في كل المنتجات والخدمات التي تقدمھا لنا

سنقوم بجمع باستمرار ردود الفعل من قبل  - التحسین المستمر •
عمالئنا والموردين على أساس والتي سوف تأخذ قصارى جھودنا لتحسین مستمر 

  .لنوعیة منتجاتنا وخدماتنا

وتوفیر ظروف عمل آمنة وصحیة لجمیع  فونحن سو -أداء الموظفین  •
  .اموظفینا والتدريب المستمر في مجاالت الحق أن المنقولة لتعزيز أدائھ

  ةالمجموع Vacker وترسل ھذه السیاسة على جمیع العاملین في
  

   2011يولیو  1بتاريخ:  PSديلیب 
  مالمدير العا
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  ةالرؤية والرسال  .6
  ةرؤي

ونحن ملتزمون تتجاوز توقعاتھم دون  .عمالئنا الطلب منتجات وخدمات كبیرة للغاية إلدارة سلسلة التبريد
تھاون، وبذلك أصبحت المورد األكثر تفضیال لمجموعة كاملة من سلسلة التبريد المتكاملة إلدارة المنتجات 

  .والخدمات

  ةمھم

  .تصبح واحدة أكبر وكاملة سلسلة التبريد حلول إدارة الشركة في القارة اآلسیوية Vackerسوف 

المنتجات والخدمات ألي صناعة التي تسیطر علیھا نحن نقدم مجموعة كاملة من  •
درجة الحرارة والبیئة بما في ذلك األدوية والرعاية الصحیة والغذاء والخدمات اللوجستیة 

  تالصناعا

كونھا شريحة من العمالء واعیة ھذه النوعیة الحرجة، ونحن نورد المنتجات الوحیدة من  •
  .أعظم الجودة

القیم األساسیة للشركة ھي الممارسات التجارية األخالقیة، ورضا العمالء ورضا  •
  نالموظفی

Vacker LLC    ةاإلمارات العربیة المتحد ل ل دبي 92438ص.ب  ل   

   55 11 66 2 4) 971فاكس: (+ لتر 44 11 66 2 4) 971ھاتف: (+

    sales.uae@vackerglobal.comالبريد اإللكتروني: 
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www.vackerglobal.com  ل gcc.com-www.datalogger    

    VAC-FM-008نموذج رقم: 
  2014يناير  16، تاريخ اإلصدار: 2القس 

  19 من صفحة
 


