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Příklad použití

V pekařství, řeznictví, v supermarketu nebo v restauraci 

- každý den se musí spotřebitelé spolehnout na to, že jsou 

nabízené potraviny čerstvé a v dokonalé kvalitě. Abychom 

to zaručili a dodrželi zákonné hygienické normy, je třeba 

zejména zboží podléhající rychlé zkáze, jako je ovoce, 

zelenina, ryby a mléčné výrobky, skladovat a zpracovávat 

za stále dokonalých klimatických podmínek. Čas, náklady 

a práce spojené s dlouhodobým a spolehlivým 

monitorováním kritických veličin, jako je teplota a vlhkost, 

jsou však často nepřiměřené požadovanému prospěchu.

Automatické monitorování teploty 
při zpracování, skladování a prodeji potravin 
pomocí testo Saveris 2.

S cloudově založeným systémem testo Saveris 2 

pro monitorování naměřených dat zvolilo Testo nový přístup 

k monitorování teploty a vlhkosti a výrazně zjednodušilo 

automatizovaný sběr, ukládání a analýzu naměřených dat. 

WiFi záznamníky instalované na všech příslušných 

chladicích místech lze číst prostřednictvím bezdrátové sítě, 

takže jsou data přístupná kdekoliv a kdykoliv 

prostřednictvím Saveris Cloudu.

Pokud dojde k porušení mezních hodnot, odesílají 

se automaticky alarmy. Můžete tedy monitorovat všechny 

relevantní okolní podmínky v chladírenských 

a mrazírenských skladech, v chladicích vitrínách a při 

přepravě potravin - opravdu snadno, kdykoliv a kdekoliv.

Analýzy & Zprávy

Záznamník 1 (°C) Záznamník 2 (°C) Záznamník 3 (°C)

Grafické vyhodnocení

Tabulkové zobrazení

Alarmy
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Příklad použití Testo pro potraviny

Výzva.

V obchodech s potravinami a v oblasti stravování existuje 

mnoho míst, kde je třeba zajistit kvalitu potravin. Největší 

hrozbou je kontaminace nebezpečnými bakteriemi. 

Ať už mluvíme o salmonele, listérii nebo Escherichia coli 

- všechny patogenní mikroorganismy se šíří velmi rychle 

a mohou mít pro spotřebitele vážné zdravotní důsledky. 

Aby se odstranily rizikové faktory, musí se provozovatelé 

potravinářských podniků řídit koncepcí HACCP; zejména 

teplota musí být neustále udržována mezi definovanými 

horními a dolními mezními hodnotami, například pod –18 °C 

u zmrazených výrobků nebo mezi +4 a +8 °C u mléčných 

výrobků. To se snadněji řekne, než udělá, protože 

při časovém nátlaku při prodeji a ve službách, je snadné 

něco přehlédnout. Ruční kontroly teploty jsou náchylné 

k chybám a nenabízejí nepřetržitou bezpečnost. Důsledky 

mohou být fatální: v sázce není jen dodržování právních 

předpisů a pokynů, ale také důvěra zákazníků, a i když 

k chybám nedojde, každodenní zajištění kvality, včetně 

dokumentace, zabere mnoho času a zaměstná personál. 

Řešení.

Postupující digitalizace a automatizace otevírá pro 

monitorování teploty v potravinářském sektoru zcela nové 

možnosti. Ruční čtení záznamníků dat je nyní minulostí: 

díky cloudovému monitorovacímu systému testo Saveris 2 

pro monitorování naměřených dat se monitorování provádí 

zcela automaticky. Naměřené teplotní hodnoty (v případě 

potřeby také vlhkostní) jsou v definovaném časovém 

intervalu přenášeny pomocí bezdrátové sítě do Saveris 

Cloudu, kde jsou bezpečně a trvale uloženy. Odtud 

je lze číst odkudkoliv a kdykoliv pomocí standardního 

webového prohlížeče - na kancelářském počítači nebo 

v chytrém telefonu, i na cestách. Instalace specifického 

softwaru není nutná, protože s testo Saveris 2 jsou 

naměřená data přístupná jednoduše prostřednictvím 

webového prohlížeče, a proto jsou dostupná kdekoliv 

a kdykoliv, na libovolném koncovém zařízení 

– PC, notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu. Jasná 

prezentace a možnosti analýzy zjednodušují monitorování 

a dokumentaci. Bezpečnost je zaručena vždy, i v případě 

porušení mezních hodnot: testo Saveris 2 upozorní 

odpovědné osoby e-mailem nebo prostřednictvím SMS, 

aby mohli v případě nouze okamžitě reagovat. Ušetříte tedy 

čas a peníze a současně zvýšíte bezpečnost, protože takto 

můžete “lidskou chybu” spolehlivě vyloučit.

Přehled všech výhod

• Automatické a spolehlivé monitorování teploty

•  Naměřená data přístupná odkudkoliv a kdykoliv, dokonce  

i na cestách pomocí chytrého telefonu nebo tabletu

•  Automatickým čtením záznamníků dat ušetříte čas  

a peníze

•  Škálovatelné podle potřeby s jinými záznamníky dat

•  Automatická upozornění v případě porušení mezních 

hodnot nebo v případě poruch

•  Velmi vysoké zabezpečení, protože data jsou uložena  

v cloudu a v záznamníku dat

Více informací.

Další informace o WiFi záznamnících dat Saveris 2 a o 

Saveris Cloudu a jejich možném uplatnění v obchodech s 

potravinami a v oblasti stravování získáte od našich 

odborníků na tel. č.: 222 266 700, 

nebo na e-mailu: info@testo.cz.
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