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Protect Medicine, Vaccines, Blood, 
Samples etc 

  حماية عینات الدم واألدوية واألمصال الخ

 
Medicines and vaccines should be stored 
between certain temperature range eg. 
Between 2°C and 8°C and for even minor 
variations, the medicine is spoilt.  
 
If the medicine goes to 0 °C, it is frozen and 
becomes spoilt. Same is the case if the 
temperature goes above 8 °C. 
 
In a manual system, you will not know if 
temperature has gone to zero and came back 
to normal temperature in the midnight. When 
you check in the morning, you will see that the 
freezer is working perfectly and will never know 
that the medicine is already spoilt. 
 
Our device will continuously record the 
temperature and humidity and will send SMS or 
make phone calls if there is an error. 
 

األدويــة واألمصــال بــین معــدل درجــة ويجــب تخــزين 
درجـة سـلیزيوس  2حرارة محدد يتراوح مثال ما بـین 

درجة سلیزيوس وحتى إذا حدثت تغیرات طفیفة  8و
  .فإن الدواء يصبح فاسدا

  
وفي حالة االحتفاظ بالـدواء عنـد درجـة حـرارة صـفر 

ــدا ــبح فاس ــد ويص ــه يتجم ــیلزيوس؛ فإن ــس . س ونف
ــــه  ــــة حرارت ــــت درج ــــيء إذا تخط ــــة د 8الش رج

  .سیلیزيوس
  

فــي النظــام الیــدوي لــن تعــرف مــا إذا كانــت درجــة 
الحرارة قد وصلت صفر ورجعـت إلـى درجـة الحـرارة 

وعنـدما تقـوم بتـدقیقھا . العادية في منتصـف اللیـل
في الصباح فسوف تالحظ أن المجمد يعمـل بشـكل 

  .جید ولن تعرف أن الدواء بالفعل قد فسد
  

ــة  ــتمرار درج ــجل باس ــوف يس ــا س ــرارة فجھازن الح
ــة وســوف يرســل رســائل قصــیرة أو نجــري  والرطوب

  . اتصاالت ھاتفیة بك إذا كان ھناك خطأ ما
     
  

   
 
The device will monitor the temperature and 
humidity continuously and will be recorded: 

 In the instrument itself and no need to 
connect to a PC (for a local operator) 

 In a local PC (for the nearby operator) 
 In a network PC (For a remotely sitting 

Supervisor) 
 In Internet (For the supplier or Senior 

Management) 
The data can be downloaded as a tabular 
sheet or as a graph 
 
You can check for anytime in the last few 
years whether your medicines, blood, tissue 
etc.  were stored in proper temperature 

وسوف يقوم الجھاز بمراقبة درجـة الحـرارة والرطوبـة 
  : باستمرار ورصدھا وتسجیلھا

  ــى ــاز نفســه ولســت بحاجــة إل فــي الجھ
للمشـــغل (إلكترونـــي توصـــیلھا بحاســـب 

 )المحلي
  للمشـــغل (فـــي الحاســـب الشخصـــي

 )القريب
  للمشرف الذي (في جھاز كمبیوتر الشبكة

 )يجلس عن بعد
  للمورد أو اإلدارة العلیا(باالنترنت ( 

ويمكـن تحمیــل البیانـات فــي شـكل ورقــة جــداول أو 
  كرسم بیاني

ويمكنك تفحص عینات مـن األدويـة والـدم واألنسـجة 
تخزينھـا فـي أي وقـت فـي السـنوات الخ كان قد تم 

القلیلة الماضیة مع إذا كان قد تم تخزينھا في درجـة 
  حرارة مناسبة
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If the temperature goes out of the temperature 
range eg. below 2°C or above 8°C: 

 a local alarm is sounded 
 SMS is sent automatically upto 4 mobile 

devices 
 A phone call is made to 4 mobile devices 

until one of them picks up the call. 
 

If you do not want to connect to a computer, 
you can see the temperature history in the local 
small LCD screen and the data will be stored 
inside the instrument up to one and half years. 
You only need to bring a laptop to download 
the data once in a year. 
 
It has its own battery which will last for 40 
hours in case of power failure. 
 
Operating range is -80°C to 1000°C  
 
No monthly or yearly fees.  
 
There are two sensors and hence will have no 
problem even if one of them doesn’t work 
 
Can be used for Hospital Freezers, Mortuaries, 
Industrial Freezers, Art Galleries, Manufacturing 
plants etc. 
 
 

 
إذا تخطت درجة الحرارة معـدل درجـة الحـرارة  أقـل 

ـــن  ـــن  2م ـــر م ـــة ســـلیزيوس أو أكث ـــة  8درج درج
  : سیلیزيوس

 يصدر نظام اإلنذار المحلي صوتا 
  يتم إرسال رسـائل قصـیرة بشـكل تلقـائي

 إلى أربعة ھواتف محمولة
  ــف ــة ھوات ــال ھــاتفي بأربع ــراء اتص ــتم إج ي

 .محمولة حتى يستجیب أحدھم
إذا كنت ال تريد أن توصله بكمبیوتر فإنـه بإمكانـك أن 
ترى تاريخ درجة الحـرارة فـي شاشـة إل سـي دي 

  صغیرة
تخزين البیانـات فـي الجھـاز لمـدة تصـل وسوف يتم 

فقـط أنـت تحتـاج إلـى إحضـار الب . إلى عام ونصـف
  .توب لتحمیل البیانات مرة واحدة سنويا

  
سـاعة  40وله بطاريته الخاصة والتي تسـتمر لمـدة 

  .في حالة انقطاع التیار الكھربي
درجـة سـلیزيوس إلـى  80-معدل التشغیل ھو مـن 

  درجة سلیزيوس 1000
  .رسوم شھرية أو سنويةوال توجد 

  
لـن  أجھـزة االستشـعار، وبالتـالي ھناك نوعـان مـن

  .ھماحدلم يعمل أ حتى لو يكون ھناك مشكلة
  

ويمكن أن يتم استخدامه لمجمدات المستشفیات، 
ثالجـــات حفـــظ المـــوتى، والمجمـــدات الصـــناعیة، 

   . والمعارض الفنیة، والمصانع، الخ
  

 


