
Nu kan du le ikapp med din ”Smiley”!

Professionell egenkontroll inom temperaturövervakning 
för dagligvaruhandel, restaurang och storkök



Det handlar om livsmedelskvalitet,
ekonomi och kundernas bästa.

Nu har du ännu bättre kontroll.

Du vet vad det handlar om. Myndigheternas krav på egenkon-
troll ökar för varje år. Målsättningen är att ingen skall ha till-
stånd att hantera livsmedel som inte kan sköta det på bästa
sätt. Därtill avser Livsmedelsverket att införa ”smileys” samt
debitera extra för återbesök.

Detta medför en hel del merarbete för den seriösa företa-
garen. Manuell temperaturövervakning är tidsödande och
kostsam. Därtill kommer att Livsmedelsverkets inspektörer vill
ha egenkontrollen dokumenterad vilket kräver en hel del
förberedande pappersarbete. 

Nu kan du göra livet lätt för dig. Tack vare °CoolGuards
automatiska temperaturövervakningssystem får du äntligen
full kontroll över dina livsmedel och deras temperaturer.

Har kylkedjan under transport redan
brutits kan skadan redan vara skedd.
Då spelar det mindre roll hur varan
hanteras därefter. Därför är det väsentligt
att du säkerställer att du endast tar emot
fräscha varor.

Med °CoolGuard’s trådlösa handkontroll
kan du direkt kontrollera varorna (yt- och
kärntemperatur) innan du accepterar
en leverans. I handkontrollen finns dina
leverantörer och produkter förprogram-
merade, vilket gör arbetet oerhört enkelt.

Efter avslutad leveranskontroll skickas
temperaturdatan via centralenheten till
din webbsida. Du har full kontroll!



Kontrollerad kvalitet. Dygnet runt.
°CoolGuard är långt mer än leveranskontroll.
I varje kyl och frys monteras en liten trådlös
sensor. Inga kablar krävs. Sensorn sänder var
30:e minut exakta temperaturangivelser till
centralenheten. Om någon kyl- eller frysenhet
fallerar eller visar felaktigt värde utlöses direkt ett
alarm så att felet omedelbart kan åtgärdas. Då

systemet är trådlöst kan det enkelt installeras i befintlig
butiksmiljö. Att bygga ut systemet är lika enkelt.

Övervakningen är genialt enkel. Allt sker automatiskt.
Centralenheten sänder data via GSM till en webbserver som
du via din internetbrowser kopplar upp dig till. Där presente-
ras dina temperaturdata på ett grafiskt överskådligt sätt. 

Att temperaturer stiger och kylked-
jan bryts är bara ett problem. Ett
annat men också kostsamt dito är
när temperaturerna är för låga. Var-
för låta kylar och frysar gå för hög-
varv om inte varorna kräver det. Var-
je enskild grads onödig kyla kostar
betydande summor om man har
många kylar och frysar. Tack vare
°CoolGuards övervakningssystem har
du full kontroll på varje enskild enhet. 

Alla rapporter är tillgängliga över internet, vilket innebär att
du når dem från valfri dator. Ingen särskild programvara
behövs, inga förkunskaper krävs, systemet är intuitivt och
självinstruerande och bevakningen fungerar dygnet runt.
Alla avvikelser och åtgärder finns samlade på en plats. Even-
tuella alarm indikeras genom blixtljus och skickas via SMS
eller e-post.

En rapport är inte mer än ett musklick bort!



Några rader om tekniken bakom.
°CoolGuard är ett unikt elektroniskt och trådlöst system som
underlättar kontrollen och sammanställningen av temperaturdata
i livsmedelshanteringen. Systemet ökar livsmedelskvaliteten,
sänker elkostnaden, minskar kassation samt spar arbetstid.

°CoolGuard-systemet består av följande komponenter:
Centralenhet • Trådlösa temperaturangivare • Handkontroll •
Webtjänster

CENTRALENHET
°CoolGuards centralenhet hanterar upp till 255 trådlösa
temperaturnoder. Enheten är utrustad med ett inbyggt
GSM/GPRS modem, sändare och mottagare för trådlösa
noder samt två inbyggda antenner. Systemet har manöver-
panel med display samt batteribackup för säker drift även
vid strömavbrott.  

TRÅDLÖSA SENSORER/TEMPERATURGIVARE

Sensorer med digital avläsning direkt i mätpunkten, för
temperaturer mellan –30° och +70°. Temperatursensorn place-
ras exempelvis bakom eller vid sidan av respektive kyl och
frys. Själva temperaturgivaren är ansluten med en vanlig
tvåtråds datakabel som gör installationen såväl enkel som
ekonomiskt fördelaktig.

HANDKONTROLL

°CoolGuard handkontroll är ett viktigt verktyg för ankomst-
kontroll av kylda och frysta livsmedel samt färdiglagad
mat. Handkontrollen mäter både kärn- och yttemperaturen på
livsmedlet.

• Mäter kärn- och yttemperatur med IR (infrarött)
• Lättläst LCD display
• Enkelt val mellan kärn- och yttemperatur
• 64 adresserbara klartext minne för 

varugrupp, leverantörer, produkter eller 
olika färdiglagade maträtter



°CoolGuard-systemet är patentsökt. Exaktheten är testad
och verifierad av Statens Provningsanstalt. Systemet är
utvecklat i nära samarbete med kunderna där ICA är
en viktig samtalspartner. Kontakta oss eller se vår hemsida
för referenser.

CoolGuard har rikstäckande försäljning och service, och
erbjuder olika finansieringsalternativ. CoolGuard har även
infört ett 60-dagars funktionsansvar som innebär att kunden
kommer in i rutinerna på ett enkelt sätt. 

°CoolGuard AB
Singelgatan 7. SE 212 28 Malmö. Sweden 
Tel 040 - 689 33 50. Fax 040 - 689 33 51
www.coolguard.se • info@coolguard.se


