
         Stacja bazowa wersja profesjonalna:
         - czterordzeniowy procesor Intel
         - 4 GB pamiêci RAM, 64 GB Dysk SSD,
         - zewnêtrzna antena WiFi
         - 8,9 cala ekran dotykowy
         - karta pamiêci SD
         - gniazdo LAN do drukarki sieciowej
         - 3 * USB

Przyk³adowy
   modu³ 
pomiarowy
z routerem 
WiFi

Geneza HQ-MSystem to bezprzewodowy, wysokiej jakoœci system pomiarowy dedykowany 
do monitoringu temperatury, wilgotnoœci wzglêdnej oraz ciœnienia atmosferycznego w 
akredytowanym laboratorium badawczym.

In¿ynierowie Firmy PW “Geneza” sp z o.o, posiadaj¹cy ponad 25 letnie doœwiadczenie w
projektowaniu i w nadzorze nad produkcj¹ systemów pomiarowych dla laboratoriów 
akredytowanych, opracowali i wdro¿yli do produkcji kompleksowy zestaw do monitoringu 
parametrów wymaganych przez System Zarz¹dzania Jakoœci¹ Laboratoriów Badawczych
okreœlonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Polskie Centrum Akredytacji (PCA). 

Zestaw sk³ada siê z modu³ów pomiarowych w wersjach jednokana³owych, dwukana³owych, 
czterokana³owych i oœmiokana³owych. Do ka¿dego modu³u pomiarowego mo¿na pod³¹czyæ
odpowiedni¹ iloœæ czujników pomiarowych. Modu³ pomiarowy jest wyposa¿ony w nieulotn¹ 
pamiêæ do zapisu wyników pomiarowych  oraz miniUPS podtrzymuj¹cy rejestracjê na wypadek 
awarii zasilania z sieci 230 Volt. Specjalizowany router WiFi pozwala na szyfrowan¹, radiow¹
transmisjê danych do stacji bazowej. Stacja bazowa mo¿e obs³ugiwaæ nawet kilkadziesi¹t 
modu³ów pomiarowych bêd¹cych w jej zasiêgu. Zbierane przez stacjê bazow¹ wyniki pomiaru
s¹ od razu przetwarzane przez wbudowany do niej komputer jednouk³adowy z systemem 
operacyjnym Windows 10 i programem “Obs³uga Mierników Geneza”. Stacja bazowa pozwala 
te¿ na zdalne zaprogramowanie poszczególnych lub wszystkich jednoczeœnie modu³ów
pomiarowych. Wersja profesjonalna stacji bazowej jest wyposa¿ona w ekran dotykowy 8,9 cala. 

                         Polska myœl techniczna 
dla akredytowanego laboratorium badawczego

              Profesjonalna, polska jakoœæ
Firma PW “Geneza” sp z o.o opracowuje i produkuje
wszystkie urz¹dzenia i systemy wy³¹cznie w Polsce

In¿ynierowie

+4*C 1400 l

Produkujemy modu³y pomiarowe do laboratoryjnych, medycznych i farmaceutycznych szaf ch³odniczych oraz do
szaf mroŸniczych, cieplarek i ³aŸni wodnych. Wzorcowane przez Urz¹d Miar RP, modu³y pomiarowe zapewniaj¹ spójnoœæ
pomiarow¹ do wzorca pañstwowego. Zestaw spe³nia wymagania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLPs). 
Opcjonalnie dostarczamy homologowany modem GSM wysy³aj¹cy powiadomienia SMS o alarmach.

Nasz sprzêt - Pañstwa korzyœci
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