
Minden feladatra a megfelelőt:  
Vötsch tesztkamrák speciális célokra 
 
A németországi Vötsch Industrietechnik GmbH nagy 

múlttal rendelkezik a környezetszimuláció területén, több mint 
70 éve tervez és készít vizsgálórendszereket hőmérsékleti és 
klimatikus tesztekhez. A cég jellemzője az átgondolt, 
egyenletes és folyamatos fejlesztés. A Vötsch klímaszekré-
nyeiről már jelent meg ismertető korábban. Az azóta eltelt 
időszakban a fejlesztés számos újszerű megoldást eredmé-
nyezett, amelyek tovább bővítették a hagyományosan széles 
termékpalettát. 

 

A Vötsch tesztkabinok jellemzője, hogy tervezésük so-
rán a működési paraméterek javítása mellett a hatékony ener-
giafelhasználás is fontos célként szerepel. Így olyan alacsony 
fogyasztású berendezések születnek, amelyek különösen al-
kalmasak hosszú idejű vizsgálatok kivitelezésére. A vizsgálótér 
és annak elemei könnyen tisztán tartható rozsdamentes acélból 
készülnek. A folyamatban lévő teszt nyomon követését 
betekintőablak segíti. A cég termékei kielégítik a vonatkozó 
környezetvédelmi szabályozásokat, CFC mentes hőszigetelő 
anyagok felhasználásával, klórmentes hűtőközeggel készülnek. 

Valamennyi tesztkamra működését egy nagy teljesít-
ményű, 32 bites felügyelő és vezérlő rendszer szabályozza. Az 
RS-232 interfész segítségével a klímaszekrények számítógé-
pes hálózathoz kapcsolhatóak és távvezérelhetőek. Kiegészítő-
ként színes érintőképernyős, grafikus kezelőpanel (Touch-Pa-
nel) tartozhat a rendszerhez, amely a vizsgálat során tárolja és 
szükség esetén diagramok formájában megjeleníti a mért 
mennyiségeket. Használatával bonyolult tesztprogramok is 
könnyedén állíthatóak össze, és az eltárolást követően bármi-
kor újra aktiválhatóak. Az optimálisan kialakított levegőkerin-
getésnek és a nagy áramoltatott légmennyiségnek köszönhe-
tően a vizsgálóterek hőmérséklet eloszlása egyenletes. A kli-
matikus tesztekre is alkalmas típusokban a kamra páratartalmát 
egy szabadalmaztatott párásító rendszer szabályozza (Sterile 
Steam System). Ebben a vizet 140 ºC-on gőzölögtetik el, és a 
pillanatnyi állapotot egy elektronikus egység folyamatosan 
felügyeli. A levegő relatív páratartalmának mérésére kapacitív 
érzékelő szolgál. Az eddig felsorolt jellemzőkhöz a tesztkamrák 
modern, tetszetős megjelenése társul. A klímaszekrények még 
hatékonyabb felhasználásának érdekében opcionálisan meg-
vásárolható a cég SIMPATI* nevű irányító és adatfeldolgozó 
szoftvere. Segítségével az elvégzett vizsgálatok dokumentálása 
gyors és egyszerű. Következzen néhány típuscsalád rövid 
bemutatása. 

1. ábra A VT 7012-S2 és VT 7030-S2 hősokk kamrák 
 

A Vötsch VT 7012 S2, VT 7030 S2 és VT 7012 S3 tí-
pusjelű tesztkamrák alkalmasak az igen gyors hőmérsékletvál-
tozások létrehozására, és ezzel a selejtkimutatás leghatéko-
nyabb módjának megvalósítására. A hősokk kamrák két- és 
három zónás kivitelben készülnek. A kétzónás típusokat az 1. 
ábra mutatja. A forró zóna +50…+220 ºC között, a hideg zóna 
hőmérséklete -80…+70 ºC tartományban állítható be. A vizs-
gálandó minta egy tartókeretbe kerül, amelyet egy 
emelőszerkezet (lift) néhány másodperc alatt visz át. A 
körültekintő tervezésnek köszönhetően a rendszer 
energiatakarékos, és relatíve csendes. 
További jellemzők: 
• Az érintőképernyős kezelőpanel alapfelszereltség 
• Hőfok határoló a behelyezett minták védelmére, független 

hőmérsékletérzékelővel a tartókeretben Kamrák hősokk hatás előidézésére 
Az olyan minőségellenőrző eljárások, amelyek tartó-

san magas vagy alacsony hőmérsékletnek teszik ki a mintákat, 
nem minden esetben biztosítanak kielégítő hatékonyságot. A 
tesztmintába beépített anyagok és komponensek megbízható-
ságának megítélésében a gyors hőmérsékletváltozások sok 
esetben eredményesebbek. A nyomtatott áramkörök tesztelése 
megmutatta, hogy ciklikusan ismétlődő hősokk alkalmazásával 
lényegesen jobb eredmények érhetőek el, mint a hosszú idejű 
hőntartási módszerekkel. Az ESS (Environmental Stress 
Screening) eljárás egy ilyen ciklikus hősokk módszer, amelynek 
célja, hogy a gyártás során kiszűrje az idő előtti meghibáso-
dásra hajlamos selejteket. 

• Automatikus és programozható leolvasztási ciklusok 
• A tartókeret maximális terhelése kétzónás típusokra  

50 kg, háromzónásra 20 kg 
• Hőmérséklet ingadozás: időbeli:  ±0,3…±1 K, 

térbeli : ±0,5…±2 K  
• Előre tárolt tesztprogramok 

Kisméretű labor-kamrák egyedi vizsgálatokra 
A laboratóriumokban rendelkezésre álló hely korláto-

zottsága teszi szükségessé a kompakt, csendes és ugyanakkor 
hatékony készülékek használatát. A Vötsch mini- illetve labor-
sorozatának tagjai megfelelnek ezeknek a speciális követelmé-
nyeknek, így lehetővé teszik, hogy a fejlesztés korai fázisában, 
a kutatólaborban elvégzett vizsgálatokkal kiszűrhetőek legye-
nek a tartósságot csökkentő összetevők. 



A mini-sorozat tagjai (2. ábra) hőmérsékleti tesztek ki-
vitelezésére alkalmasak. Különlegesen csendes üzeműek, 
figyelemre méltó hőmérséklet stabilitási és hőmérséklet-változ-
tatási paraméterekkel rendelkeznek. 

Legfontosabb paramétereik: 

Típus   VT 4002 VT 4004 VT 7004 

Vizsgálótér térfogat [l] 16 37 37 
Hőmérsékélet 
tartomány [ºC] -40…+130 -40…+180 -70…+180

Hőmérséklet-
ingadozás (időbeli) [K] ±1 ±0,2-±0,5 ±0,2-±0,5 

 
2. ábra Vötsch mini tesztkamrák 

 
Ugyancsak a laboratóriumok speciális igényei szá-

mára készültek a VTL és VCL sorozat tagjai. A 34 l ill. 100 l 
nagyságú vizsgálótérrel rendelkező tesztkamrák számos típusa 
áll rendelkezésre. A VTL jelűek hőmérsékleti tesztekre, a VCL 
típusok klimatikus vizsgálatokra is használhatóak. Ez utóbbi 
üzemmódban +10…+95 ºC közötti hőmérséklet mellett 
10…98 % tartományban állítható be a relatív páratartalom a 
kamrában. Amennyiben csak hőmérsékleti tesztre van szükség, 
a tesztkamrák a fentinél jóval szélesebb hőfok tartomány meg-
valósítására képesek. A számos célra hatékonyan alkalmaz-
ható klímaszekrény család tagjai opcionálisan felszerelhetőek a 
folyóvíz ásványi anyagait kivonó részegységgel, és így közvet-
lenül a közüzemi vízhálózatból nyerhetik vízellátásukat. 

Tesztkamrák gyógyszeripari stabilitás-
vizsgálatokhoz 

Az Európai Unió, Japán és az USA együttműködésé-
ben létrejött Nemzetközi Harmonizációs Konferencián (ICH) 
meghatározták a gyógyszeriparban alkalmazandó stabilitás-
vizsgálatok követelményeit. Az ICH irányelvek szerint végzett 
vizsgálat során, meghatározott hőmérsékleten és ideig, adott 
páratartalom mellett tárolják a gyógyszereket. A Vötsch szá-
mos, kifejezetten a gyógyszeripar számára kifejlesztett klíma-
szekrényt kínál, amelyek kiválóan megfelelnek az ICH előírá-
sainak csakúgy, mint más vonatkozó szabványoknak. 

A kifejezetten laboratóriumi használatra készült „VP 
Pharma” sorozatú klímakamrák három különböző méretben, 
600, 1300 és 2000 literes térfogattal állnak rendelkezésre. 
A klimatikus szabályozó rendszert a gyógyszeripari igényeknek 
megfelelően +10 és +50 ºC közötti hőmérséklet valamint 
20…90 % relatív páratartalom igen nagy pontosságú és hosszú 
idejű fenntartására optimalizálták. A tesztek minél jobb repro-
dukálhatósága szintén fontos szempont volt a tervezésnél. Op-

cionálisan független hőmérséklet-, és páratartalom-érzékelőkkel 
is megvalósítható a klimatikus paraméterek rögzítése. A 3. 
ábrán látható VB Pharma sorozat tagjainak fő jellegzetessége a 
külső méreteikhez képest nagy, 9,6 ill. 19,2 m2-es polcfelület.  
A tágas tárolórendszer azonos klimatikus viszonyokat biztosít 
valamennyi polcon. Az alacsony fogyasztás és a hatékony 
hőszigetelés gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé hosszú 
idejű tesztek esetén is. Ahol igazán nagy vizsgálóterekre van 
szükség, ott a bejárható, akár 41 m3 légterű klímakamrák je-
lenthetik az ideális megoldást. A rugalmas gyártási technikának 
köszönhetően egy már létező rendszerbe való integrálás egyedi 
igényeinek kielégítésére is lehetőség nyílik. Ezek a nagyméretű 
klímakamrák ultrahangos mennyezeti párásítóval, elektromos 
fűtő és léghűtéses hűtőegységgel készülnek. A +20…+45 ºC 
közötti hőfok tartomány szükség esetén kiterjeszthető, és  
„EX”-es kivitel (ATEX) is rendelhető. 

 
 

3. ábra A nagy tárolókapacitású VB Pharma család tagjai 
 

Külön említést érdemel a VP 500-L típusú 
fotostabilitás-vizsgáló szekrény, amely klimatikus és megvilá-
gítási tesztek egyidejű végrehajtására képes. A Q1B jelű be-
rendezésben a vizsgált mintáknak a fényforrástól való azonos 
távolsága, valamint a fénycsövek inhomogén sugárzását ki-
egyenlítő speciális fényszűrő biztosítja, hogy a vizsgálótér 
megvilágítása mind a látható, mind az UV tartományban 
egyenletes és a tesztek reprodukálhatóak. Alkalmazásukkal 
megadott felületegységre eső megvilágítási energia eléréséig 
végezhető a vizsgálat. 

Valamennyi klímaszekrényhez igény szerint minősítő 
dokumentáció kérhető a gyártótól a különböző szabványoknak 
való megfelelés igazolására. SIMPATI* Pharma néven a cég 
adatgyűjtő és feldolgozó szoftverének a speciális gyógyszer-
ipari igényeknek (FDA21 CFR-PART11) megfelelően módosí-
tott változata áll rendelkezésre, amellyel az elvégzett vizsgála-
tok szabványos dokumentálása nagymértékben leegyszerűsö-
dik. Továbbá DQ, IQ, OQ, PQ dokumentáció, vonalkódolvasó, 
és sok egyéb opció is rendelhető. 

 
Ladányi Gergő,  Dr. Ladányi Gábor 
 

 
 
 

További információk, és értékesítés: 
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1096 Budapest, Telepy u. 2/F 


