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měření teplot a vlhkosti v kritických bodech
monitorování teplot při výrobě a skladování potravin
průkazná evidence a archivace naměřených údajů

komunikace přes elektrickou síť 230V/50Hz
bez nutnosti stavebních úprav
snadná obsluha z jednoho místa

výrazná úspora nákladů



Obsluha systému a všechny jeho funkce jsou přístupné centrálně z jednoho místa – např.
počítače v počítačové síti podniku. Komunikace mezi jednotlivými moduly systému 
probíhá prostřednictvím standardní 230V elektrické sítě.

Systém TransTherm nevyžaduje žádné další náklady
související s budováním komunikačních kanálů - nákup a pokládka kabeláže nebo 
radiových a bezdrátových zařízení, které navíc nezaručují spolehlivou komunikaci.

TransTherm splňuje všechny legislativní požadavky
související s měřením a uchováváním naměřených teplot, vyplývajících ze zákona
110/1997Sb O potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů a všech
doprovodných nařízení vlády a harmonizovaných evropských norem ČSN EN 12 830, 
ČSN EN 13 485 a ČSN EN 13 486.

Systém TransTherm je určen především
výrobcům, distributorům a prodejcům
potravin. Splňuje všechny požadavky 
na měření teplot v potravinářském
průmyslu v souvislosti se vstupem ČR do
EU a je v souladu s požadavky českého
právního řádu. Je také opatřen evrop-
ským prohlášením o shodě, splňuje
požadavky i ostatních harmonizovaných
norem a získal značku CE umožňující
jeho využití ve všech zemích EU

• obslouží až čtyři měřená místa
• obsahuje hodiny reálného času 

– každá měřená teplota je opatřena
údajem o čase pořízení

• měří rozsah teplot -30 °C až +150 °C
• obsahuje záložní zdroj,který umožňuje

měření a záznam teplot i při výpadku
el.energie po dobu 24 hod.

• obsahuje záložní paměť pro archivaci
až 10 000 měření

• jako teplotní čidlo lze použít jakoukoliv
PT 100 dle normy ČSN IEC 751 
v provedení čtyřvodičovém ve třídě
přesnosti A (čtyřvodičová metoda
měření teploty eliminuje chyby měření
způsobené délkou vedeni mezi teplot-
ním čidlem a modulem)

• umožňuje nastavení doby mezi jednot-
livými měřeními teploty s minimem 
2 vteřiny

TransTherm je ucelený systém sloužící k měření, regulaci a přenosu měřených
veličin – tepla, průtoku, vlhkosti a jiných.

Systém TransTherm se skládá ze tří základních prvků:
měřicích modulů, komunikačního modulu a informačního systému.

TransTherm

Měřící modul

Měřící modul je zařízení obsluhující jednotlivá teplotní čidla, která jsou umístěna 
na příslušných místech měření. Tento modul je dodáván v robustním obalu a je tak
bezpečně chráněn proti vnějším vlivům jako jsou např. extrémní teploty, přílišná
vlhkost, mastnota apod. Vzhledem ke snadné montáži není zapotřebí žádných
stavebních zásahů.
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Měřící modul

Základní vlastnosti měřicího modulu:



• Komunikace, respektive přenos dat 
se realizuje stávajícími elektrorozvody
230V, které nadále plní svou funkci
rozvodné elektrické sítě

• Přenosy dat jsou realizovány PLC tech-
nologií (v el. síti 230V), která nevyža-
duje žádné povolení. Veškerá komuni-
kace probíhá po veřejných kanálech
definovaných normou ČSN EN 50065

• Snižuje náklady na instalaci systému,
jelikož nevyžaduje budování nových
komunikačních tras

• Komunikační modul je plně certifiko-
ván podle harmonizovaných norem

splňuje požadavky elektromagnetické
kompatibility

• Přenos dat je realizován v autonomním
dávkovém režimu, po výpadku napá-
jení el. energií, TransTherm nadále
monitoruje teplotu a po obnovení
napájení automaticky přenese naměřené
údaje do informačního systému

• Umožňuje online dálkové řízení
a nastavování měřicích modulů z infor-
mačního systému.

• Přenos dat technologií PLC neovlivňuje
jiné spotřebiče

• Obsahuje podporu bezpečného ukládání
dat (ochrana před výpadkem el. napá-
jení) a automatického zálohování dat.

• umožňuje identifikaci umístění jednot-
livých měřených míst s možností slučo-
vání do technologických celků

• standardní rychlé výstupy naměřených
hodnot ve formě tabulek nebo grafů

• administrace nastavování limitních
stavů a jejich prezentace

• umožňuje vkládání komentářů
k naměřeným hodnotám 
(např. prázdný sklad)

• podporuje různé úrovně přístupu
k naměřeným datům

• grafická prezentace podporuje 
funkci ZOOM

• možnost využívání naměřených dat
ostatními produkty podnikového 
informačního systému

• možnost dálkového prohlížení dat
internetem pomocí webového klienta 
např. Internet Explorer.

• podpora dálkové správy 
systému TransTherm

• různé standardní tiskové sestavy 
měřených hodnot

• automaticky kontroluje doby kalibrace
a podporuje kalibraci

• poskytuje standardizované formuláře
kalibračních protokolů

• archivace zpracovaných kalibračních
protokolů

• možnost zařazení a zpracování dalších
sledovaných veličin (např.relativní 
vlhkost,průtok)

• jazykové mutace

Komunikační modul

Komunikační modul je připojen k počítači s informačním systémem a zajišťuje spolehlivý
přenos naměřených dat z měřících modulů. Přenos dat je realizován technologií
Powerline Communication (PLC). Tato moderní technologie umožňuje komunikovat po
stávajících nízkonapěťových elektrorozvodech 230V až na vzdálenost 3 km. Robustnost
této komunikace zajišťuje permanentní spojení i v průmyslově rušeném prostředí.

Informační systém

Informační systém je kompletním obslužným softwarem pro administraci systému,
sběr, uchovávání a vyhodnocování dat z jednotlivých měřených míst. Jedná se
o modulární systém jednoduše upravitelný dle požadavků zákazníka. Tento software
může běžet jako koncová aplikace na pracovní stanici nebo jako server umožňující
dálkový přístup k systému TransTherm prostřednictvím podnikového intranetu.

TransTherm

Komunikační modul

Prezentace měřených dat ve formě grafu se zvýrazněnými
zónami vyšších a nižších hodnot,než jsou nastavené 

k danému měřícímu bodu.

Příklad výstupů z informačního systému.

Základní vlastnosti komunikačního modulu:

Základní vlastnosti informačního systému:
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Se vstupem České republiky do Evropské unie se na výrobce, distributory
a prodejce potravin začaly vztahovat směrnice EU. Tyto směrnice se staly
součástí českých právních předpisů a českých harmonizovaných norem.

Rozhodující právní normou pro celý potravinový řetězec je zákon zákon 
č. 110/1997 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších
předpisů. K nejvýznamnějším souvisejícím zákonům náleží zejména: zákon 
č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, zákon č. 166/1999 Sb. O veteri-
nární péči, zákon č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele a zákon č. 505/1990
Sb. O metrologii. K zákonu o potravinách bylo přijato množství prováděcích
vyhlášek, kterými se podrobněji rozpracovávají příslušná ustanovení zákona.
Účinnost některých ustanovení zákona byla z ekonomických a technických
důvodů posunuta k datu vstupu do EU tj. května 2004. 

Zákon o potravinách stanovuje povinnosti podnikatelů při výrobě a distribuci
potravin a upravuje státní dozor nad dodržováním těchto povinností. V dopro-
vodných nařízeních vlády, vyplývajících z tohoto zákona, jsou jednoznačně
stanoveny tepelné režimy při výrobě, skladování, distribuci a prodeji potravin.
Tato doprovodná nařízení vlády defi nují soubor harmonizovaných českých
norem (ČSN EN 12 830, ČSN EN 13 485, ČSN EN 13 486), které splňují
všechny požadavky na měření a uchovávání naměřených teplot, 
vyplývající z tohoto zákona.

Tyto harmonizované evropské normy definují minimální
parametry které zařízení musí dosahovat, aby změřené
hodnoty teploty prokázaly naplnění platných právních
norem. Mezi definované parametry mimo jiné hlavně
patří, definování intervalu záznamu (max. 5 min až 60
min. podle typu režimu), nejistota měření (od � 0.5°C až
do � 2°C) a kalibrace. Dalším požadavkem zákonných
norem je požadavek na průběžnost a průkaznost záznamů
teplot. Klasická praxe, kdy teploty měřené byť kalibrova-
nými teploměry, ale záznamy prováděnými na papír 
neobstojí. Požadavek na průkaznost je splněn řádnou
kalibrací (jak ověření nejistoty měření teploty, tak ověře-
ním intervalu záznamu) s průkaznou evidencí. Požadavek
na průběžnost záznamu teplot je pak velmi důležitý při
dlouhodobém chodu skladovacího prostoru. 

Systém TransTherm splňuje veškeré požadavky
výše zmíněných harmonizovaných norem
a protože je opatřen evropským prohlášením
o shodě, je opatřen značkou CE.

Povinnosti výrobců, distributorů a prodejců potravin a jejich legislativní zachycení:

TransTherm


