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Centro logístico farmacêutico
Para garantir que as condições climáticas dos warehouses
farmacêuticos não descaracterizem as propriedades de fármacos e de
componentes químicos armazenados, existem normas de boas práticas,
como a FDA 21 CFR Part 11. Essa norma exige que temperatura e umidade de
ambientes farmacêuticos ou laboratoriais sejam controladas e registradas,
além de emitir assinaturas eletrônicas (conhecidas como hash), o que significa
que qualquer alteração nos parâmetros pode ser identificada através da
alteração dessa assinatura. Todo esse controle é necessário, devido às
consequências que esses produtos farmacêuticos podem causar quando
administrados com características alteradas ou inexistentes.
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Com o transmissor de umidade e
temperatura       e o gateway              ,
é possível solucionar o problema da ausência de
registros. A tecnologia wireless empregada traz
consigo, além de inovação, um protocolo industrial
proprietário que não necessita da infraestrutura de
TI do cliente, operando de forma independente de
outras redes existentes. Como a
busca a
excelência em suas soluções, possui também o
       , que é um software SCADA centralizador
de registros e que oferece monitoramento de dados
de forma segura e em tempo real, facilitando o
controle e a tomada de decisões frente a não
conformidades. O supervisório
      é
compatível com a norma FDA21 CFR Part 11 e
completa a solução para monitoramento inteligente
de temperatura e umidade em centros logísticos
farmacêuticos.

Soluções em monitoramentos sem fio

          monitoramento dos
dados de forma centralizada.

         tecnologia wireless
diminui o custo de cabeamento.

              conformidade
com a norma FDA 21 CRF Part 11.

Exemplo típico
     

     

               



 

Supervisão centralizada dos dados

O mesmo dispositivo pode
operar como repetidor

RHT-Air

RHT-Air

RHT-Air

Medidores de temperatura e umidade
 

Cabo de rede



RS485

RHT-Air
Registro seguro
através do
FieldLogger

www.novus.com.br

RHT-Air

Medidores de temperatura e umidade
AirGate Modbus
Escalabilidade dos dispositivos

Laboratórios químicos
e biológicos

No caso de um hospital de referência no sul do Brasil, era
necessário também monitorar a temperatura de incubadoras,
estufas, banhos, geladeiras e freezers. O gateway wireless
             , utilizado com o objetivo de criar uma rede
de sensores sem fio, foi fundamental para a aplicação
pois aliou praticidade de comissionamento à
diminuição da chance de contaminação por contato
com os data loggers. A praticidade se deve ao fato de
que, devido à sua compatibilidade com o registrador de
dados            , foi possível disponibilizar os dados
em um servidor interno na rede do hospital. A
diminuição da contaminação por contato, por sua vez,
ocorreu porque anteriormente a coleta dos dados
registrados era realizada por meio da entrada USB e
agora os dados são disponibilizados automaticamente,
ficando disponíveis para acesso sem contato direto com
o dispositivo.
Laboratório químico

Sala de monitoramento
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O controle rigoroso da proliferação de microrganismos é um
desafio em ambientes como laboratórios químicos e biológicos, uma vez
que qualquer não conformidade nos rígidos procedimentos pode
ocasionar a contaminação do material esterilizado e prejudicar o
resultado de pesquisas ou produtos. Nos casos onde o ambiente estéril é
dentro de um hospital, a necessidade de controle é ainda maior, pois
aumentam as chances de que ocorra uma contaminação cruzada com as
demais áreas. Com o adequado monitoramento e controle da
temperatura, umidade e pressão do ambiente das áreas esterilizadas, é
possível transformar os laboratórios em áreas inóspitas para a
multiplicação de microrganismos.
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         contenha a
proliferação de microrganismos.

                     não há contato com
o dispositivo, dados disponíveis no servidor.

        confiança e qualidade
em dados e para os seus serviços.
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FieldLogger utilizado como I/O
com sensores de temperatura
e pressão conectados.
AirGate Modbus
                                 

Produção de carvão vegetal
para siderurgia
Para obter o máximo de valor energético calorífero
do carvão vegetal, sua qualidade precisa ser elevada. Além do
tipo da madeira que deu origem ao carvão, há outros
requisitos que precisam ser levados em consideração, como,
por exemplo, a carbonização homogênea da madeira
utilizada. Esse processo de homogeneização da queima pode
se dar através do controle da entrada de ar em um forno de
carvão e também por marchas de carbonização. Por ser um
combustível amplamente utilizado na indústria siderúrgica,
muitas empresas desse ramo preferem produzir seu próprio
carvão vegetal, tendo controle do processo de produção, e
podem ajustar seus processos a fim de melhorar a qualidade
do produto final.
Esse foi o caso de uma siderúrgica de referência
mundial que utiliza uma aplicação combinada do data logger
           e do gateway              para a produção
de carvão vegetal próprio. Os pontos de medição de
temperatura variam de 9 a 30 no forno de carvão. A excelência
dessa aplicação se destaca, pois, além de facilitar o controle
da entrada de ar no forno, os dados estavam disponíveis em
tempo real na sala de controle através da rede sem fio. A
utilização do sistema wireless aperfeiçoou o processo de
produção de carvão vegetal de forma moderna e ainda
oportunizou a redução do custo da aplicação, devido à
ausência de cabeamento em distâncias de mais de 500 m.
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                       dados do
processo disponíveis na sala de controle.

         facilidade na definição de
entradas de ar nos fornos.

       confiança e qualidade
na homogeneidade de queima.
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AirGate Modbus: Gateway extensor
de rede Modbus RTU
AirGate Modbus
                                 

Movimentação de peças
através de pontes rolantes
Pontes rolantes são muito utilizadas em empresas que fabricam ou precisam
movimentar peças dentro de seus armazéns. Sincronia na movimentação e assertividade
na direção do movimento são fatores de extrema relevância para o sucesso da utilização
desse transporte de peças. A ausência desses fatores pode resultar na queda dos
componentes transportados e, consequentemente, em prejuízos financeiros e
acidentes. Muitas vezes, dependendo do tamanho do objeto, é necessário utilizar mais
de uma ponte associada para obter sucesso na locomoção dos materiais.
Uma empresa brasileira de aviação utiliza duas pontes rolantes em
paralelo para carregar partes de aeronaves como, por exemplo, asas. Para garantir
que não haja transtornos nessa operação, foi necessário um sistema de segurança
que impedisse o assincronismo, uma vez que até mesmo uma simples queda de
energia podia interferir no funcionamento do sistema. Em parceria com um
integrador de sistemas, foi desenvolvida uma solução para a segurança do
cliente. Composta por um CLP (Controlador Lógico Programável), que monitora
os inversores de frequência, e um               , que faz a comunicação
entre as duas pontes, a aplicação é capaz de enviar imediatamente um
comando que interrompe o funcionamento das duas pontes quando existe
uma diferença de direção ou de velocidade entre elas. O gateway da
foi escolhido principalmente por dois motivos: é sem fio, de forma que não
interfere na mobilidade das pontes, e possui confiabilidade no link de
comunicação, essencial para identificar qualquer falha de maneira ágil e
garantir a segurança dos itens transportados.
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        com o sistema de comunicação
do AirGate você economiza tempo.

       para prevenção de acidentes
e deterioramento do material.

                   comunicação
segura entre as duas pontes.
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AirGates Modbus trabalhando em conjunto para o transporte de grandes peças
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Inversor de
frequência

Gateway Wireless - Modbus
AirGate Modbus
✓
✓
✓
✓
✓

Projetado para criar redes de sensores sem fio
Comunicação sem fio de longo alcance - até 1000 metros
Rede sem fio independente da infraestrutura de TI
Extensor sem fio de redes RS485 Modbus
Facilidade de ampliação da rede de sensores sem fio

O               é um gateway desenvolvido
especialmente para criar redes de sensores sem fio. Podendo
ser utilizado como um extensor de rede RS485 Modbus,
oferece flexibilidade e escalabilidade para as diversas redes
pertencentes a uma mesma instalação.
O produto destaca-se em diversos aspectos. Um
deles é a comunicação sem fio de longo alcance – até 1000 m.
Como opera através do protocolo
   (802.15.4), rede
wireless industrial própria, possui independência da infraestrutura
de TI. Sua comunicação possui segurança no tráfego de dados,
garantida pela criptografia de 128 bits, e é inteligente, pois utiliza
faixas de frequência disponíveis de menor interferência, oferecendo
estabilidade e confiabilidade no link de comunicação.
A simplicidade na instalação e configuração aliadas
ao diagnostico através de software fazem do               um
produto excelente para comissionamento em campo e a solução
ideal para aplicações que requerem flexibilidade somados a alto
desempenho e conectividade.
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Transmissor de Umidade e Temperatura Wireless
RHT-Air
✓
✓
✓
✓
✓

Medição a longas distâncias
Rede sem fio industrial própria
Longa autonomia de operação com bateria
Facilidade de ampliação da rede de telemetria
Imunidade a ruído

O       é uma solução totalmente sem fio para a medição
de temperatura e umidade a longas distâncias, permitindo a
configuração e leitura dos parâmetros através da rede wireless em até 1
km, trazendo praticidade e eficiência para a aplicação.
Possui longa autonomia de operação à bateria - que pode
funcionar como no-break - aliada à comodidade de um sensor sem fio
que evita a absorção de ruídos elétricos, garantindo uma solução
robusta e segura.
O funcionamento sem a necessidade de cabos e fios simplifica sua instalação.
Além da facilidade de realocação dos dispositivos, é possível ampliar a rede de
telemetria de forma extremamente fácil: basta fixar o novo sensor onde necessário e
configurá-lo à distância!
Além disso, o        opera em uma rede wireless própria, sem a
necessidade de utilizar a estrutura de TI da empresa, permitindo sua operação stand
alone.
Certificações:
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A NOVUS é referência em
soluções de monitoramentos sem fio.
Para mais informações entre em contato com uma
empresa certificada NOVUS Experts.

Confira nossas soluções pelo link:

Siga-nos em nossas redes sociais:
@novusbr

Solução completa em automação

