SYNSTORES / HRS
Online HACCP Reporting System

www.synstores.com

ONLINE SYSTÉM
MONITOROVÁNÍ TEPLOT
A AUTOMATIZACE HACCP
REPORTŮ
Plně autonomní, bezdrátový,
systém čidel s minimální 10 letou
životností baterií, který v reálném
čase automaticky zobrazuje teploty v chladícím a mrazícím nábytku,
archivuje HACCP reporty, zasílá
teplotní alarmy a alerty otevřených
dveří.

SYNSTORES / HRS
HACCP Reporting System

APLIKACE HACCP
S ARCHIVEM REPORTŮ
Zákazník má prostřednictvím
uživatelsky přívětivé aplikace
ve svém mobilu nebo počítači přístup ke všem klíčovým
hodnotám a zároveň ke všem
zápisům HACCP, které se automaticky ukládají do archivu
v aplikaci. Takto jsou všechny
HACCP hodnoty jednoduše,

kdykoliv a online dostupné pro
personál prodejny, Quality Management, kontrolní orgány
ČZPI.

Archivace
Ke zvolenému datu lze z
aplikace kdykoli stáhnout
kompletní HCCP report
ve formátu pdf.
Reporty, alarmy
Lze nastavit SMS nebo
E-mail alerty s výzvou
k nápravnému opatření,
teplotní alarmy a pravidelné
zasílání reportů.

HW KOMPONENTY
Systém je tvořen skupinou bezdrátových
čidel teploty v chladicím nebo mrazicím
zařízení, seznzory teploty a vlhkosti
v prostoru prodejny, dveřními čidly,
repeaterem a gateway, která přenáší
bezdrátově data pomocí LTE modulu
přes GSM síť na server.
Systém je zcela autonomní = nezávislý na IT infrastruktuře (WiFi síti)
marketu nebo provozovny.

Repeater
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Čidla teploty

VÝSTUPY Z APLIKACE

Přehled teplot v zařízení

Průběh teplot a otevírání dveří - detail graf

Průběhy teplot v zařízení - detil graf

JAK SYSTÉM FUNGUJE?
Čidla v dvouminutových intervalech odesílají údaje do
systému a pomocí grafického rozhraní aplikace zobrazuje
uživateli (například manažerovi prodejny) aktuální teploty,
průběhy teplot, otvírání, zavírání dveří v chladicích
a mrazících boxech.
Záznamy z čidel se automaticky, bezdrátově přenáší gateway na server a odtud do jakéhokoli zařízení připojeného
k internetu přes aplikaci Synstores HRS.
Údaje se ukládají na server do podoby denních HACCP
reportů. Reporty jsou uživateli okamžitě k dispozici ve
formě pdf souborů, které lze jedním kliknutím stáhnout.
Reporty jsou uložené na serveru po dobu minimálně jeden
rok v souladu s platnou legislativou.
Systém je v souladu s EN12830:2018

JEDNODUŠE
ONLINE & WIRELESS
SNADNÁ INSTALACE

2 min

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI
HW KOMPONENT
Čidla nepotřebují zdroj energie, mají vlastní
integrovanou baterii – výdrž baterie min. 10 let.
Čidla jsou kalibrovaná a mají atest pro styk s potravinami.
Čidla jsou vodotěsná, prachotěsná. Mají snadno čistitelný
povrch.
Umístitelná ve všech zařízeních - jak ve vitrínách chladících,
mrazících, bancarellách a ostatních plug in nábytcích, nápojových lednicích, mrazících i chladících boxech.
Čidla ve tvaru oblé čočky – nepřekáží při manipulaci se zbožím.
Testováno ČMI. Systém je v souladu s EN 12830:2018
Jednoduchá montáž a výměna, žádné kabely, dráty.
Bez dodatečné kalibrace.
Nezávislá kontrola servisních organizací

TECHNICKÉ PARAMETRY

GATEWAY

TEPLOTNÍ ČIDLO

ČIDLO TEPLOTY A VLHKOSTI NA PRODEJNĚ

LTE gateway pro bezdrátové měřiče
teplot a otevřených dveří
5V externí USB adaptér
Provozní teplota: -10˚C až 50˚C
Skladovací teplota: -40˚C až 55˚C
GSM LTE
Integrovaná SIM
GSM integrovaná anténa
Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků
Záložní baterie pro min 24h provozu
Rozměry 210 x 210 x 80 mm
Krytí IP20

Plně bezdrátový teplotní snímač
Přesnost měření teploty 0.5 °C v teplotním rozsahu -30°C až +50°C po dobu minimálně 10 let
Použitelný teplotní rozsah teplotního čidla je
-30°C až +50°C
Doba měření je po 2 minutách
Použitá frekvence 868.3 MHz
10 let minimální životnost baterie, integrovaná
Dosah na otevřeném prostranství 800 m
Rozměry 80 x 20 mm
Bez nutnosti kalibrace
Krytí IP65

Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti
Přesnost měření teploty 0.5 °C v teplotním rozsahu
-30°C až +50°C po dobu minimálně 10 let
Použitelný teplotní rozsah teplotního čidla je -30°C až
+50°C
Měření vlhkosti 0-100%
Doba měření je po 2 minutách
Použitá frekvence 868.3 MHz
10 let minimální životnost baterie, integrovaná, výměnná
Dosah na otevřeném prostranství 800 m
Rozměry 80 x 80 x 12 mm
Bez nutnosti kalibrace
Krytí IP20

TECHNICKÉ PARAMETRY

REPEATER

DVEŘNÍ MAGNET

DVEŘNÍ SENSOR

Zesilovač daleko vzdálených čidel
Použitá frekvence 868.3 MHz
Rozměry 210 x 210 x 80 mm
Bateriový provoz (při výpadku sítě)
po dobu minimálně 24 hodin
5V externí USB adaptér
Krytí IP20

Rozměry 38 x 14 x 25 mm
Krytí IP65

Plně bezdrátový dveřní kontakt
Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C
Použitá frekvence 868.3 MHz
10 let minimální životnost baterie, integrovaná
Dosah na otevřeném prostranství 800 m
Rozměry 88 x 19 x 35 mm
Krytí IP65
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