
Автоматична система за 
следене на температурата в 

хранителни магазини и 
супермаркети.



Развалени продукти и неспазване на 
регламенти води до големи загуби.



• Безжична връзка
• Автоматични репорти
• Ниска цена



Температурен контрол-100℃.+250℃

Хладилници и фризери • Бонети • Ледогенератори; Хладилни
камери • Горещи шкафове • Печки • Скара • Бенмари и др

.



Онлайн наблюдение

• Потребителски портал
• Избиране на индивидуален сензор
• Наблюдение и настройка на картата
• Откриване на размразяването 
• Автоматично уведомяване



Намаляване развалянето на продуктите. Получаване на известия 
в реално време когато температурата излезе от правилните
параметри.
Погрижете се за търговската си марка
Предложете на клиентите само най-добрата стока за да 
се запази доброто име на магазина

Отстраняване на проблеми с хладилната техника преди те да са
възникнали.

Намаляване на ресурсите, чрез звтоматизира система.

Непрекъснатата поддръжка помага за спазване на регулаторни
изисквания .



SensGuard Temperature sensor MCP9808  
Температурен диапазон-30 ℃ ..+ 55 ℃  
Точност +- 0.5℃
Период на измерване-5мин
Вградена батерия
Живот на бетерията-5год
Радио честота-868MHz
Криптиран сигнал AES128  
Размер 55x25x12 mm

SensGuard Industrial Temperature sensor PT100
Темп. обхват-100 ℃ ..+ 250 ℃  
Точност +- 0.5℃
Период на измерване-5мин
Сменяеми батерии 2xAAA  
Живот на батерията 5год
Радио сигнал 868MHz
Криптиран сигнал AES128

Технически параметри на сензорите



Система за онлайн наблюдение

Магазините могат да бъдат филтрирани по държава, град и търговска марка



Списък на сензорите

Всеки датчик има индивидуални настройки за мин/макс и откриване ако има 
размразяване

Problem!

All is ok



Подробна информация от сензора

Можете да видите подробна информация за всеки сензор в различни периоди
от време.

Открито размразяване.
Няма аларма , ако е в рамките на разрешените парамрти.



История на измерванията

Цялата история от сензорите се съхранява за да се прави 
сравнение



Уведомяване за нарушения

Известията за нарушения се показват в отделен 
доклад



Подробна информация за нарушения

За ваше удобство картата показва мястото на
сензора, където има нарушение в температурата

Location of sensor



Подробна информация за нарушения

За Ваше улеснение може да се качи снимка от мястото където е възникнал 
проблема и където е инсталиран датчика.

Място на сензора



Подробна информация за нарушения

Може да видите подробна информация за температурата и
кога е възникнал проблема

Нарушение в 
температурата 

(остават 60мин преди 
алармата)



Известия по имейл с линкове към
измерванията



Профил на клиента

Всеки потребител може да настрой как да получава уведомление .
На всеки 5 минути до 1 обобщен доклад на месец.
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