
Переваги

• Надає незворотне свідчення впливу неприйнятних температурних умов.
• Забезпечує економічне рішення для моніторингу на «доставці останньої милі».
• Полегшує ухвалення висновку про відмову або прийняття товару.
• Допомагає перевіряти адекватність упаковки для холодового ланцюга.
• Працює відповідно до регуляторних вимог.
• Економить гроші та площу, оскільки індикатори, що активуються, не потребують особливого   пакування 
або зберігання.
• Доступні в активованому стані для виробництв із великою пропускною здатністю.

Температурні індикатори WarmMark®

Часові температурні індикатори WarmMark сповіщають користувача про перевищення допустимих 
температурних умов і загальний час перевищення межі. Без них розрив у холодовому ланцюгу може 
залишитися непоміченим і вплинути на якість продукту.

Ви впевнені, що неприпустимі температури під час транспортування не 
впливають на якість і ефективність Вашого продукту?
Холодильне обладнання не завжди надійне. Температура може різко змінюватися 
під час транспортування – автотранспорт, розподільні центри, зберігання. Ваш 
продукт може зіткнутися з несподіваними затримками в зонах із неідеальними 
умовами.
Температурно-часові індикатори WarmMark є економічно ефективним 
інструментом контролю температури Вашого продукту. Це одноразові пристрої, які 
забезпечують точні, незворотні докази температурного відхилення. Завдяки 
інформації, яку Ви отримуєте від цих індикаторів, Ви можете приймати більш 
зважені рішення по всьому вашому холодовому ланцюгу.



www.spotsee.io

Інструкція до WarmMark
1. Усі віконця WarmMark мають бути білими перед активацією індикатора.
2. Перед активацією WarmMark необхідно помістити в середовище з температурою нижче ніж 5°C (9°F) 

від порогу активації як мінімум на 30 хвилин.
3. Для активації WarmMark складіть і потягніть активаційний язичок, доки повністю не витягнете бар’єрну 

плівку.
4. У разі використання WarmMark з температурою активації нижче, ніж у навколишньому середовищі, 

негайно помістіть індикатор у середовище для моніторингу, щоб уникнути випадкової активації.
5. Удалите плёнку с липкой поверхности и приклейте WarmMark к чистой и сухой поверхности.

a. WarmMark должен біть легко видим получателю отправления над которым проводится мониторинг.
b. WarmMark можно приклеить непосредственно к продукту либо к упаковке.

Температурні індикатори WarmMark®

Лінія 2 Лінія 3 Лінія 4 Лінія 5

12 годин 30 годин 60 годин 110 годин 168 годин

Довгострокові індикатори Лінія 2

10°C / 50°F

31°C /88°F 12 годин 30 годин 60 годин 110 годин 168 годин

Ключові специфікації WarmMark

Температурна точність 

Умови зберігання

Термін придатності

± 1°C / ± 2°F 

Зберігати нижче від порогу чутливості й за вологості 55%

Два роки з дати випуску

Доступні температури   Швидкість активації у разі перегріву          

Тривіконний індикатор Короткий Середній Тривалий

-18°C / 0°F 1 година 3 години 12 годин

0°C / 32°F
8°C / 46°F
10°C / 50°F
20°C / 68°F

2 години 12 часов 48 годин

5°C / 41°F
25°C / 77°F
30°C / 86°F
37°C / 99°F

30 хвилин 2 години 8 годин

8 часов

12 часов

Одновіконні індикатори

8°C / 46°F

8°C / 46°F

25°C / 77°F 8 часов

Вікно 1 Вікно 2 Вікно 3 Вікно 4

3 дні 8 днів 14 днів

Подвійний індикатор

10°C / 50°F

34°C /93°F Упродовж 20 хвилин

тел./факс: (44) 494 42 42 (call-центр)              sales@hlr.com.ua www.hlr.ua

*Термін придатності базується на постійній температурі, вищій на 2°C від порогового значення індикатора. Контакт із вищими температурами 
призведе до швидшого закінчення терміну придатності.




