
Burger King® v České Republice
V roce 2008 otevřela společnost Burger King® první  
restauraci v České republice, a to v Praze na Zličíně.  
V současné době je v České republice 15 restaurací.  
Tento úspěch podporují a spoluvytvářejí franšízoví partneři, 
kteří se starají o to, aby se zákazník v každém Burger King® 
cítil jako doma.

Globální značka
Společnost Burger King®, která byla založena v roce 1954, 
je druhým největším řetězcem rychlého občerstvení  
na světě. Původní krédo Home of the Whopper® - tedy 
oddanost vysoce kvalitním produktům, originálním receptům 
a přátelskému prostředí, buduje úspěšnou značku již více 
než 50 let. Každý den navštíví restaurace Burger King®  

po celém světě více než 11 milionů lidí. 

Monitorování teploty potravin ve skladech 
sítě restaurací Burger King
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Požadavek

Zákazník požadoval zajištění monitorování teplot chlazeného 

a mrazeného zboží ve skladech na jednotlivých provozovnách 

s možností sdílení dat pro centrální evidenci.

Více informací

Další informace na téma měřicích přístrojů pro kontrolu  

potravinářského zboží při přepravě, ve skladech  

a v restauracích, jakož i všechny odpovědi na Vaše dotazy 

týkající se těchto oblastí získáte u našich odborníků na telefonním 

čísle: +420 222 266 700, na e-mailu: info@testo.cz,  

nebo na našich internetových stránkách www.testo.cz
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První Burger King® v České Republice.

Řešení

Po prvotních jednáních a provedených testovacích  

zkouškách požadoval zákazník instalaci systému testo  

Saveris 2 pro sledování teplot v chladicím a mrazícím boxu. 

Do každé provozovny je nainstalován jeden záznamník testo 

Saveris 2 T3 včetně dvou termočlánkových sond pro měření 

teploty v mrazicím a chladicím boxu. Data se pak přenášejí 

přes WiFi na Cloudové úložiště, odkud se dají zobrazit  

v jakémkoliv internetovém prohlížeči.

Celkem bylo v síti restaurací Burger King® naistalováno 

19 záznamníků s 38 termočlánkovými sondami v hodnotě 

300.000,- Kč.

Vyjádření AmRest s.r.o.:

"Pro monitorování teplot v chladicím a mrazicím 

boxu jsme se rozhodli pro systém testo Saveris 2  

ve verzi T3 se dvěma termočlánky.

Systém splňuje naše požadavky na sledování teplot, 

zasílání alarmů a bezdrátový přenos dat. Obsluha je 

zároveň nenáročná.”
 

Lukáš Pech

Area Coach

AmRest s.r.o.

Instalace záznamníku testo Saveris 2 T3 se dvěma teplotními sondami.


