
 

                                                                                                                
 

 

 

Είσαστε βέβαιοι ότι μη αποδεκτές θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά δεν έχουν 
επηρεάσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος σας; 
Ο εξοπλισμός ψύξης δεν είναι πάντα αξιόπιστος. Η θερμοκρασία μπορεί να μεταβληθεί 
σημαντικά κατά τη μεταφορά — φορτηγά, κέντρα διανομής, αποθήκευση.  Το προϊόν σας 
ενδέχεται να αντιμετωπίσει απροσδόκητες καθυστερήσεις σε περιοχές με συνθήκες κάθε άλλο 
παρά ιδανικές. 

Οι ενδείκτες θερμοκρασίας - χρόνου WarmMark παρέχουν ένα οικονομικά αποδοτικό 
εργαλείο για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας της συσκευασίας σας. Πρόκειται για 
αυτοκόλλητες ετικέτες μιάς χρήσης που παρέχουν ακριβείς, μη αναστρέψιμες ενδείξεις 
θερμοκρασιακής απόκλισης. Με τις πληροφορίες που συλλέγετε από αυτούς τους ενδείκτες, 
μπορείτε να πάρετε καλύτερες αποφάσεις για το σύνολο της ψυχρής αλυσίδας σας. 

 
 

 

 
 
 

WarmMark® Ενδείκτες Θερμοκρασίας 

Οι ενδείκτες θερμοκρασίας WarmMark ειδοποιούν τους χρήστες για έκθεση σε συνθήκες θερμοκρασιών υψηλότερων των 
επιθυμητών και το σωρευτικό χρονικό διάστημα πάνω από το όριο θερμοκρασίας.  Χωρίς αυτούς, μια παραβίαση της ψυχρής 
αλυσίδας μπορεί να περάσει απαρατήρητη  με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ποιότητα του προϊόντος σας. 

Πλεονεκτήματα 
• Παρέχουν μη αναστρέψιμες αποδείξεις έκθεσης σε απαράδεκτες συνθήκες θερμοκρασίας 

• Προσφέρουν οικονομικά αποδοτική λύση για παρακολούθηση μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο 

• Επιτρέπουν την εύκολη λήψη αποφάσεων αποδοχής /απόρριψης 

• Βοηθούν στην επαλήθευση της επάρκειας της συσκευασίας της ψυχρής αλυσίδας 

• Βοηθούν στην συμμόρφωση στις κανονιστικές διατάξεις 

• Εξοικονομούν χρόνο και χώρο, αφού οι ετικέτες οπλίζονται επί τόπου και δεν χρειάζονται ειδική συσκευασία και αποθήκευση 

• Διατίθενται σε προ-οπλισμένες διαμορφώσεις για περιβάλλοντα μεγάλου όγκου συσκευασιών 
 



   
 

 

 WarmMark Κύριες Προδιαγραφές  
Ακρίβεια Θερμοκρασίας ± 1°C / ± 2°F 

Διάρκεια ζωής 2 έτη από την ημερομηνία πώλησης 
 

 Διαθέσιμη Θερμοκρασία Διάστημα Καταγραφής*  
Ανιχνευτές 3 ενδείξεων Σύντομος Μέτριος Μεγάλος

 
Ανιχνευτές μίας ένδειξης 

 

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

 
 

2 ώρες 12 ώρες 48 ώρες 

8°C / 46°F 12 ώρες 

25°C / 77°F 8 ώρες 

 

 
 

10°C / 50°F 3 ημέρες 8 ημέρες 14 ημέρες 

 
 

10°C / 50°F 12 ώρες 30 ώρες 60 ώρες 110 ώρες 168 ώρες 

 
 

Οδηγίες χρήσης WarmMark 
1. Όλα τα παράθυρα παραβίασης WarmMark πρέπει να είναι λευκά πριν οπλίσετε το μηχανισμό. 

2. Πριν οπλίσετε, ο ενδείκτης WarmMark πρέπει να τοποθετηθεί σε περιβάλλον τουλάχιστον 5°C (9°F) κάτω από τη 
θερμοκρασία ενεργοποίησης του WarmMark για τουλάχιστον 30 λεπτά. 

3. Για να οπλίσετε τον ενδείκτη WarmMark, αναδιπλώστε και τραβήξτε προς τα έξω τη γλωττίδα ενεργοποίησης του 
ενδείκτη μέχρι να αφαιρεθεί εντελώς η γλωττίδα και η μεμβράνη φραγής. 

4. Εάν χρησιμοποιείτε ενδείκτη WarmMark με θερμοκρασία ενεργοποίησης κάτω από τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, τοποθετείστε αμέσως τον ενδείκτη στο περιβάλλον που πρέπει να παρακολουθείται για να 
αποφύγετε πρώιμη ενεργοποίηση. 

5. Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη επένδυση από το WarmMark και τοποθετήστε τον ενδείκτη σε καθαρή, στεγνή επιφάνεια. 
       α. Το WarmMark θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο ορατό στον παραλήπτη της αποστολής. 
        β. Το WarmMark μπορεί να προσκολληθεί απευθείας στο προϊόν που παρακολουθείται ή να βρίσκεται μέσα στη συσκευασία. 
 
 
*Το Διάστημα Καταγραφής υπολογίζεται με σταθερή θερμοκρασία  2°C πάνω από το όριο του ανιχνευτή. Έκθεση σε ψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν το χρόνο καταγραφής 

 

 
Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης από το 1935! 

 

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. 
 Δ. Μουτσοπούλου 103, Τ.Κ. 185 41, Καμίνια, Τηλ.: 210 4208700-7, Φαξ: 210 4209517 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Ι  ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  Ι  ΚΟΡΩΠΙ  Ι  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Ι  ΛΑΡΙΣΑ  Ι  ΠΑΤΡΑ  Ι  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
info@vamvacas.gr  I  www.vamvacas.gr 

 

-18°C / 0°F 1 ώρα 3 ώρες 12ώρες 8°C / 46°F 8 ώρες 

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

30 λεπτά 2 ώρες 8 ώρες 

34°C /93°F μέσα σε 20 λεπτά 
 

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

WarmMark® Ενδείκτες Θερμοκρασίας 

Συνθήκες Αποθήκευσης Για μέγιστη διάρκεια ζωής, αποθηκεύστε κάτω από τη θερμοκρασία αντίδρασης και κάτω από 55% υγρασία 
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