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أجھزة استشعار الحرارة عن 
 بعد

وتستخدم أجھزة استشعار درجة الحرارة عن بعد لرصد وتسجیل وتولید التنبیھات في أي 

 صناعة التي لدیھا عملیات تنطوي على درجة الحرارة للرقابة البیئة.

  

  استشعار درجة الحرارة؟ما ھي أجھزة 

  أجھزة استشعار درجة الحرارة عن بعد ھي نوع خاص من أجھزة استشعار درجة الحرارة التي یمكن تشغیلھا في وضع السلكي.

ق طأجھزة استشعار درجة الحرارة عن بعد ھي أدوات بسیطة لكنھا قویة التي توفر وسیلة فعالة لمراقبة درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في المنا

رصد درجات الحرارة مھم جدا في العدید من الصناعات والتطبیقات كقیم درجة الحرارة لھا تأثیر كبیر على عملیات معینة مثل   المحیطة بھا.

  تجھیز األغذیة، والتحكم في درجة الحرارة من الخوادم في مراكز البیانات والشحن والخدمات اللوجستیة من السلع الحساسة درجة الحرارة.

  أنھا داللة على قیمة درجة الحرارة في جداول القیاسیة مثل فھرنھایت مئویة. أجھزة استشعار درجة الحرارة ھي عادة لیست معقدة ورخیصة.

   نحن المورد الرئیسي لمختلف أجھزة استشعار درجة الحرارة عن بعد التي تعمل في أي واحدة من األوضاع التالیة.

 فإن أجھزة االستشعار تؤدي ث یمكن للمستخدمین تعیین حدود القیم درجة حرارة مقبولة.للرصد منفصلة عتبة (رقمي) حی •

  في حالة إنذار درجة الحرارة الفعلیة تتجاوز القیم المحددة.
توفر أجھزة استشعار درجة الحرارة التناظریة رصد في الوقت الحقیقي من درجة الحرارة الفعلیة من الموقع حیث یتم  •

  تثبیتھ.

A + 12V .أنھا یمكن أن تعمل بالطاقة باستخدام خط الطاقة  السلطة ھي مجموعة الطاقة المطلوبة عادة لمعظم أجھزة استشعار درجة الحرارة

  محول أو باستخدام الممارسات الصناعیة مثل الوحدات الطرفیة عن بعد. DCالتجاري العادي مع 
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)، CO2میزات اضافیة تمكنھا من رصد مستویات الرطوبة وثاني أكسید الكربون (قد تأتي أیضا بعض أجھزة استشعار درجة الحرارة معبأة مع 

  واألكسجین، وضغط الھواء التفاضلي، عدد الجسیمات والحركة في المنطقة المحیطة بھا حیث یتم تثبیتھا.

  جة الحرارة تحت مختلف الظروف.أجھزة استشعار درجة الحرارة تجعل استخدام مسجل بیانات لتخزین وتوفیر معلومات شاملة عن بیانات در

  تطبیقات االستشعار عن بعد درجة الحرارة

  وأوضح بعض التطبیقات شعبیة من أجھزة االستشعار درجة حرارة أقل.

كیفیة مراقبة درجة حرارة المستودع الخاص بك باستخدام جھاز استشعار درجة  •
  الحرارة عن بعد؟

وتحتاج ھذه المناطق التي تخضع للرقابة حراریا كسلع  البضائع والشحنات من أنواع مختلفة.المستودعات ومناطق التخزین حیث یتم تخزین 

كمستودعات غیر موضوعیة لحركة متكررة من الموظفین والسیارات، وأجھزة االستشعار لدینا  المخزنة قد تتطلب ظروف درجة حرارة معینة.

 أجھزة استشعار درجة الحرارة لحفاظ على أن السلع المخزنة ال تحصل على تضررت.ضمان التدفئة ویجب أن األحداث التبرید مراقبة مستمرة ل

  عن بعد لمراقبة المستودعات القیام بھذه المھمة بكفاءة بطریقة فعالة من حیث التكلفة.

كیفیة تسجیل ورصد درجة حرارة الغرفة الباردة باستخدام جھاز استشعار درجة  •
  الحرارة عن بعد؟

ل علما الباب المفتوح واألحداث وثیقة واالختالفات في درجات الحرارة المصاحبة للحفاظ على غرف التبرید في الطریقة التي نحن نوظف ھذه لجع

وبالتالي نظام الرصد أن  درجات مئویة. 8و  2الغرف الباردة لتخزین األدویة وخاصة حساسة للغایة والتي تعمل في نطاق ضیق بین  تسیطر علیھا.

ویمكن أن تعطي تنبیھات عند ترك الباب مفتوحا لفترة معینة من  ما إذا كانت درجة الحرارة ھو عبور الحدود العلیا أو الدنیا. تحقق باستمرار

  الزمن.

وغرف الخادم مع جھاز استشعار درجة الحرارة عن  كیفیة حمایة مراكز البیانات •
  بعد؟

إذا لم تكن الغرف نظام التبرید المناسب، سوف تحصل على تلف المعدات  كمیات كبیرة.غرف الخادم ومراكز البیانات قد تنبعث منھا الحرارة في 

وإلى معرفة ما إذا كانت أنظمة التبرید تعمل بشكل صحیح، وجود أجھزة استشعار  في وقت قریب وسوف األداء أیضا الحصول على أقل من ذلك.

ر لتوضع في مختلف النقاط الحرجة مثل رفوف مختلفة، في جمیع أنحاء الغرفة الخ تحتاج إلى أجھزة استشعا درجة الحرارة الجیدة ھي مھمة جدا.
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تركیب أجھزة االستشعار لمستوى رف جنبا إلى جنب مع المحیط والھواء مراقبة تكییف تعتبر من أفضل الممارسات للحفاظ على غرفة الخادم 

  صحیة.

  جھاز استشعار درجة الحرارة عن بعد لتجھیز األغذیة •

اعدة تصنع في تأمین سالمة الغذاء من خالل مساعدتھم على الحفاظ على مستویات درجة حرارة مناسبة في جمیع مراحل عملیة التصنیع ھذه مس

كما یسمح المصنعین لجعل عملیة إنتاجھا الغذائي لتكون قادرة على تلبیة  الغذائي.

لتقف على تحلیل المخاطر المراقبة الحرجة نظام النقاط الذي یضع قواعد سالمة األغذیة صارمة علیھا المعترف  HACCP.HACCPمتطلبات 

  بھا دولیا.

  جھاز استشعار درجة الحرارة عن بعد للشحن والخدمات اللوجستیة •

ألدویة واللقاحات والمواد الكیمیائیة، والمكونات ھذه المجسات تأخذ الرعایة من الحرارة السلع الحساسة مثل المواد الغذائیة القابلة للتلف وا

مع مساعدة من التقاریر استثناء، والتنبیھات، إعالم الحدث، عرض درجة الحرارة الحالیة ومركبات في  اإللكترونیة وما إلى ذلك أثناء النقل.

  وتسجیل درجة حرارة البضائع أثناء النقل. المطبوعات، یمكن أن أجھزة استشعار درجة الحرارة عن بعد توفر حال كامال لمراقبة ورصد

كیفیة رصد وتسجیل درجة الحرارة من ثالجة باستخدام جھاز استشعار درجة  •
  الحرارة عن بعد؟

ویمكن أن مراقبة درجات حرارة  ھذه المجسات مراقبة درجة حرارة الثالجة والحفاظ على االختیار أن درجة الحرارة ھو األمثل وفقا لمتطلبات.

سیتم إدراج استشعار عموما في جالیكول زجاجة بحیث لن یتم تسجیل التقلبات المفاجئة  درجة مئویة لمدة كرو المجمدات. 100-تصل إلى  منخفضة

وباإلضافة إلى ذلك، فإنھا أیضا الحفاظ على االختیار على العوامل األساسیة األخرى مثل فتح الباب  باعتبارھا حالة تأھب. durignفتحات األبواب 

  ویمكن لھذه المجسات أیضا تنبیھ المستخدم إذا باب الثالجة مفتوحا لمدة أطول من المدة المبرمجة. والرطوبة.

  االستشعار عن بعد السلكي درجة الحرارة

ن أجھزة م أجھزة استشعار درجة الحرارة عن بعد التي تستخدم واي فاي تقدم للرصد البیئي الشامل التي یمكن استخدامھا في تركیبة مع مساعدة

استخدام خدمة الواي فاي باعتبارھا وسیلة اتصال القضاء على الحاجة إلى أجھزة إضافیة  الكمبیوتر المحلیة واألجھزة النقالة والحوسبة السحابیة.
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لة للوصول  تكون قابكما أنھا تمكن أجھزة االستشعار لتوضع في مجموعة واسعة من المواقع التي قد ال لتحقیق التكامل وبالتالي تقلیل التكالیف.

  باستخدام األسالیب التقلیدیة.

التنبیھات واإلشعارات ویمكن أیضا أن یتم إرسالھا مباشرة إلى  أنھا یمكن أن تكون مترابطة مع الشبكات القائمة لتوفیر تسجیل البیانات بكفاءة.

  األجھزة المتصلة.

جزء  CFR 21و  FDAالنظام بأكملھ یتوافق مع معاییر السالمة مثل الرمز  آمنة. یمكن الوصول إلى البیانات عبر اإلنترنت أو اإلنترانت بطریقة

11.  

  مزایا استخدام أجھزة استشعار درجة الحرارة عن بعد توفرھا لنا:

(مصنع، ووحدات التخزین والمركبات في  أنھا توفر طریقة لمراقبة بشكل مستمر ودرجة الحرارة قیاس في أي مكان. •

  الداخل)
وھكذا یتم المعلومات المتوفرة في كل  الالسلكي یتیح تراكم البیانات درجة الحرارة في جھاز خادم مركزي واحد.االتصال  •

  وقت على االنترنت ویمكن أیضا أن یتم تحلیل الفعال للبیانات بسھولة.
  ناسب.التنبیھات واإلخطار المقدم من أجھزة االستشعار عن بعد تسمح لك التخاذ اإلجراءات في الوقت الم •
  تسجیل البیانات فعالة تمكن من السھل إعداد التقاریر وتتبع كل بند. •
  .ISOو BRS ،IFSیساعد في تحقیق معاییر السالمة مثل نظام تحلیل المخاطر،  •
  یمكن دمجھا بسھولة مع النظم القائمة. •

SensoScientific الحل الكامل لجمیع  -، الوالیات المتحدة األمریكیة
  بك الرصد عن بعد االحتیاجات الخاصة

SensoScientific.یحتاج  ، الوالیات المتحدة األمریكیة یقدم رصد درجات الحرارة المتقدمة وحل االستشعار التي اكتمال في جمیع النواحي

رارة من درجة الح تتوفر في أوسع نطاقات من أجھزة االستشعار  العمالء ال تقلق بشأن البرامج المرتبطة بھا، صیانة والقضایا الخادم الخارجیة.

ھذه المشھود عمالق التكنولوجیا الذي حصل على موافقة من  والرطوبة مراقبة، وأجھزة االستشعار واي فاي وقطع االشجار البیانات منتجاتھا.

یئیة الحرجة معاییر السالمة البادارة االغذیة والعقاقیر نفسھا، لدیھا منتجاتھا المصممة اللكمال لتلبیة اإلذعان التنظیمیة للمستشفیات وعلوم الحیاة و

  األخرى.

  المنتجات مراقبة السلكیة

  على أساس نظام السلكي جزءا ال یتجزأ من شبكة اإلنترنت أن یقلل من تكالیف األجھزة والصیانة بشكل كبیر. Sensoscientificتقدم 

بعض الصناعات التي یمكن أن تقدم مع نظم الرصد الثوریة  صناعة.منتجاتھا لھا نطاق تطبیق واسع وتم تصمیمھا لتلبیة االحتیاجات المحددة لألي 

Sensoscientific ھم  

  بیو فارما وعلوم الحیاة

Sensoscientific .فھو مثالي الستخدامھ في التجارب  یقدم حال رصد درجات الحرارة عن بعد التي وافقت علیھا ادارة االغذیة والعقاقیر مبسط

بعض المنتجات المتاحة في إطار ھذه الفئة  تي تحتاج إلى السیطرة علیھا مع الحذر الشدید ظروف درجات الحرارة.السریریة والبیئات البحوث ال

  ھي
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• B10-100B  
• B10-200B  
• B14-102B-CO2  
• B14-101B-DP  
• B10-100B-K102C وK103C  
• B10-100B-K102C وK103C  

  مختبرات

ھذه المجسات على نحو فعال ودقیق بمعنى درجات الحرارة  معملیة. أجھزة االستشعار مختبر صممت خصیصا لتلبیة متطلبات رصد بیئة

  والرطوبة التي ھي المعلمات التشغیلیة الرئیسیة للعینات الرصد ونتائج االختبار. CO2ومستویات 

• B10-100B  
• B10-200B  
• B14-102B-CO2  
• B14-101B-DP  

  المستشفى، وبنك الدم، والصیدلة

نظام توفیر  یقدم بعض من الحلول الشاملة األكثر عملیة لذلك. SensoScientificالحرارة المناسبة ھو ضرورة والحفاظ على األدویة في درجات 

بعض  .ISO17025ومعاییر  USP 797 ،HACCP، وزارة الزراعة، اللجنة المشتركة، FDAیتوافق مع معاییر منظمة الصحة العالمیة، 

  المنتجات واردة ضمن ھذه الفئة ھي

• B10-B100  
• B10-200  
• B11-100-K201C  
• B11-200-K201C  
• B13-100-K001C  
• B14-200-K001C  

  VFCلقاح / 

أن یقدم  SensoScientificظروف درجات الحرارة غیر سلیمة قد تؤثر على فعالیة اللقاحات، وبالتالي یمكنك االستفادة من الحل الثوري من 

  المنتجات المتاحة تكنولوجیا رصد درجات الحرارة اآللي.

• B10-100-K102C وK103C  
• B10-200-K102C وK103C  
• B10-202  

  HACCPقطاع األغذیة / 

SensoScientific  یعرض صناعة المواد الغذائیة مع حل على مستوى المؤسسة مؤتمتة بالكامل متوافق مع معاییرHACCP.  من ظیفیا تشمل

بعض المنتجات  غساالت األطباق طبخ الوحدات وغیرھا الكثیر.المشي مبردات، والوصول إلى في المجمدات ومبردات الحلیب، وعقد وحدة، 

  المتاحة ھي
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• HACCP ماستر  
• B10-200G  
• B10-100G  

أنھا  البقالة. -نظم تحت ھذه الفئة ھي بعض الحلول رصد درجات الحرارة فعالة متاحة للقائمة بذاتھا المطاعم والمدارس والمتاجر واألسواق ج

  ي للمواد القابلة للتلف وحفظ الكثیر من الجھد والمال لك.تساعدك على زیادة العمر االفتراض

  شحنات / اللوجستیة

مع ھذا النظام في متناول  ل. SensoScientificویرد مجموع إدارة سلسلة التبرید في العبور عن طریق نظام النقل رصد درجات الحرارة مبتكرة 

الحقیقي  فھو یوفر لك الوقت أثناء الرحلة بأكملھا ودینا تقاریر درجات الحرارة الفوریة.الید، یمكنك تتبع فعالیة نوعیة من المنتجات الخاصة بك 

  .GSMالرصد مع مساعدة من شبكة الھاتف النقال 

  وتشمل بعض المنتجات الممیزة

• SensoTag  
  G-3GGX400بوابة الخلویة:  •

  مركز البیانات / غرف خادم

وھذا نظام استشعار السلكیة تمكنك من  .SensoScientificزیادة أداء الخوادم ومراكز البیانات مع كفاءة رصد درجات الحرارة عن بعد من 

زة األجھ ناالستفادة من البنیة التحتیة الموجودة لدیك إطار خدمة الواي فاي ویتیح لك رصد في الوقت الحقیقي والتنبیھات.یمكنك أیضا االستفادة م

  المنتجات التي یمكن أن تخدم ھذا الغرض ھي .SensoScientificاالفتراضیة أو جزءا ال یتجزأ من خوادم الحالة الصلبة التي تقدمھا 

• B10-100  
• B10-200  
• B10-100-H104C وK105C  
• B10-200-K104C وK105C  

  والتنبیھات المتقدمة وفوریة عبرھذه نظم االستشعار الالسلكیة انقاذ جھودكم وتكلفة بمساعدة اإلخطارات 

  البرید اإللكتروني •
  أجھزة النداء •
  الھاتف الخلوي •
  االتصال التبدیل لتوصیل القویة، صفارات اإلنذار الخ •
  التبلیغ الصوتي •
  تنبیھ التصعید •

  بعض المیزات تقاریرھم ھي تقاریرھم ھي شاملة ومصنوعة على أساس منتظم إما شھریا أو أسبوعیا أو یومیا.

  االتجاھات رسومیة تحلیل •
  تقاریر تلقائیة عن طریق البرید اإللكتروني •
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  تاریخ العمل في حالة تأھب وتصحیحیة. •

لتي لدیھم وسیلة سھلة المعایرة وبیئة العمل التصامیم ا ھي أجھزة االستشعار المتاحة في طائفة واسعة، وتتطلب قلیال فقط إلى أي تدریب لالستخدام.

  توظیف ھذه المجسات تساعدك على تحقیق أعلى عائدات االستثمار مع أقل تكلفة على العمالة والطاقة والكھرباء. تمكنك من فھم بسھولة عملھا.

  كما أنھا توفر أجھزة االستشعار التي ھي متخصصة في رصد المعلمات التالیة.

  درجة الحرارة •
  رطوبة •
  الضغط التفاضلي •
  ثاني أكسید الكربون •
  كشف تسرب المیاه •
  العالمي V 5-0مللي أمبیر /  4-20 •
  فتح / مغلق - االتصال جاف •

  ماستر HACCP -المنتج الممیز 

SensoScientific  یعرض على الحل النھائي التي تساعدك على تلبیة كل ما تبذلونھHACCP نقاط التحكم الحرجة)  (تحلیل المخاطر و

ماستر یساعدك على تحقیق ذلك من  HACCP التوافق ھو احتراما للغایة وھو یجب أن یكون الشرط لصناعة األغذیة. HACCP المتطلبات.

یمكن توصیل التحقیق في درجة الحرارة لھذا الجھاز إلى أجھزة  خالل توفیر وسیلة فعالة إلعداد التقاریر وتحلیل وتخزین البیانات درجة الحرارة.

إدارة التخزین  HACCPانھ یبسط عملیة تسجیل درجة الحرارة ونقل جمیع المعلومات المتعلقة  دائرة الرقابة الداخلیة.أبل الخاص بك مع تطبیق 

  السحابیة.

  ماستر ھي HACCPالوظائف األساسیة لل

i.  جمع درجات الحرارة ألداءHACCP التدقیق المرجعیة  

i. وتقاریر درجات الحرارة  وتحلیل متجرHACCP.  

  وتشمل وظائف أخرى

  درجة الحرارة تخصیص نظام تسجیل •
  درجات حرارة قیاسیة للمنتج، والموقع، والمعدات أو عملیة •
  تمریر فوري / تفشل الشروط •
  توثیق اإلجراءات التصحیحیة •
  التقاریر الثاقبة ومرن •
  والتحقیق في درجة الحرارة دائم وسھلة االستعمال •
  سحابة التخزین واإلدارة القائمة على •
  مع واجھة تفاعلیة وبدیھیة. الرقابة الداخلیةدائرة  تطبیق •

 

 


