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QiMonitor
systém pro monitorování fyzikálních veličin (teploty, vlhkosti, tlaku,
průtoku,…) a stavu technologických zařízení
 Potravinářský průmysl:
Kontrola
procesu
chlazení
a
mražení,
dokumentace
dodržení
provozních
teplot
v dochlazovaných provozech (systémy HACCP)

 Gastronomické provozy:
Monitorování teplot v chlazených a mražených
skladech, varných technologiích, výdeji

 Farmacie a zdravotnictví
Sledování
a
dokumentace
skladování
termolabilních léčiv v dochlazovaných skladech

 Věda a výzkum:
Monitorování
laboratorních
zkoušek

fyzikálních veličin v průběhu
experimentů,
poloprovozních

 Skladování
Dokumentace skladovacích podmínek

 Hygiena
Dokumentace dodržení hygienických norem na
pracovištích

 Průmyslová výroba

Mnohostranný promyšlený
systém měření, záznamu a
signalizace

Sledování dodržení technologických požadavků
na výrobu, záznam provozních veličin

Systém sběru sledovaných dat (nejčastěji
teplot a vlhkosti) QiMonitor, jejich záznamu,
archivace a signalizace je uživatelsky
konfigurovatelný síťový systém vhodný pro
všechny
aplikace,
které
potřebují
zaznamenávat a hlídat stav měřených veličin.
Hlavní přednosti
-Síťová aplikace: systém sledování a zobrazení
hodnot je možné spustit na libovolném počítači v síti.
Na stejná data tak může nahlížet jak provozní
technik, údržbář, dietní sestra, tak vedoucí provozu,
ředitel, apod.
-Webové rozhraní: přístup k datům je možný pomocí
webového prohlížeče. Není tedy nutné instalovat na
počítačích žádnou aplikaci.
-Možnost doplnění komentáře: pro komentování
anomálních stavů je možné naměřené údaje doplnit
komentářem
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Aplikace
-Trvalý záznam: hodnoty jsou ukládány trvale v
databázi aplikace s nastavenou četností s
možností náhledu na seznam změřených hodnot
nebo na grafické znázornění, na aktuální
hodnoty,...
-Propracovaný systém hlášení a alarmů:
systém umožňuje hlásit překročení mezí,
technické
závady (vadné
teplotní
čidlo,
nesprávná
funkce,…)
nebo
nedostupnost
zařízení (přerušená komunikační linka, vadný
komunikační adaptér,…).
Hlásit chyby lze upozorněním na pracovním
počítači (libovolném počítači v síti), zasláním
elektronickou poštou (a tím i odesláním SMS na
mobilní telefon přes SMS bránu) nebo přímo
zasláním SMS přes GSM adaptér.
Specifické chyby lze odesílat postupně (s
nastavitelnými časovými prodlevami) skupině cílů
(e-mailových adres, SMS telefonních čísel) pro
každé měřené místo
Chybová hlášení lze aktivovat v nastavitelných
časových intervalech. Každé měřené místo může
mít svou specifickou skupinu intervalů (např. v
pondělí pouze od 10 do 15 hod., v úterý a středu
po celý den, ve čtvrtk a pátek jen od 15 do 17
hod.)
varovná hlášení tak lze odesílat ve zvoleném
časovém intervalu až po bezpečnostní prodlevě
(neodešle se tak např. chybové hlášení s každým
otevřením dveří u chladicího boxu)
-Záznam chybových stavů: v systému je veden
záznam o vzniku, ohlášení, potvrzení a ukončení
chybového stavu, včetně informace kdo a z
kterého počítače chybové hlášení potvrdil
-Široké spektrum monitorovaných zařízení:
program umí komunikovat s širokým spektrem
zařízení včetně bezdrátových dataloggerů firmy
T&D. Pokud máte zařízení, které stávající verze
nepodporuje, lze na přání komunikační protokol
doplnit a naprogramovat.
-Návaznost na vyšší systém: měřená data lze
provázat do vyššího systému HASAP Gastro
Software (manažerský systém pro zavádění a
provozování systému HACCP v gastronomických
provozech)
-Export dat: Naměřené údaje lze exportovat do
textového nebo XLS souboru pro zpracování v
dalších systémech
-Jazykové verze: program je možné dynamicky
za běhu přepnout do jiné jazykové verze. V
současné době jsou dostupné jazyky angličtina,
čeština a slovenština. Další se připravují
-Pozastavení měření: u zařízení, které je
dočasně odstavené z provozu je možné
pozastavit měření (a tím i zasílání chybových
hlášení)
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