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Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος Thermal monitor-100 

To σύστημα αποτελείται από τρία υποσυστήματα, τον ασύρματο μεταδότη δεδομένων , 

τον αισθητήρα θερμοκρασίας και το τροφοδοτικό του ασύρματου μεταδότη 

1. Ασύρματος μεταδότης δεδομένων. 

1.1.1. Είναι ένας ειδικός αδιάβροχος (IP67) με συνδεσιμότητα Bluetooth, 

εσωτερικές κεραίες υψηλής απόδοσης GNSS και GSM και ενσωματωμένη 

εφεδρική μπαταρία υψηλής χωρητικότητας. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για 

να λειτουργεί περισσότερο χωρίς τροφοδοτικό για να μπορεί να μεταδίδει 

δεδομένα όταν υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας. Μπορεί με μπαταρία LiPo 

να  μπορεί να λειτουργήσει έως και 6 ημέρες σε λειτουργία εξοικονόμησης 

ενέργειας. Η τροφοδοσία γίνεται με 6-30V. 

1.1.2. Μπορεί και υποστηρίζει και τα 4 εύρη συχνοτήτων που υποστηρίζονται 

από τους εθνικούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας.  

1.1.3. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 1700mAh  

1.1.4. Διασυνδέεται μέσω Bluetooth με του ασύρματο αισθητήριο. 

1.1.5. Διαθέτει μνήμη κατ’ ελάχιστον 128MB 

1.1.6. Είναι μικρών διαστάσεων. 

1.1.7. Λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασιών από -40 °C έως +85 °C 

 

2. Ασύρματο αισθητήριο 

2.1. Ο αισθητήρας καταγράφει θερμοκρασίες  για ευρεία χρήση στην εφοδιαστική 

ψυχρής αλυσίδας, καταψύκτες, ψυγεία και άλλα ευαίσθητες στη θερμοκρασία 

προϊόντα. Ο αισθητήρας πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά EN12830-2018. 

Ο αισθητήρας  πρέπει να χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία Bluetooth 4.0 

BLE για τη λήψη δεδομένων από μεγάλες αποστάσεις ή και δύσκολα 

περιβάλλοντα όπως είναι ο κλωβός Faraday που δημιουργούν η μόνωση και 

κατασκευή των ψυγείων, πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει από εσωτερική 

μπαταρία. Οι πληροφορίες θερμοκρασίας που συλλέγονται από το περιβάλλον 

μεταφέρονται σε ασύρματο μεταδότη δεδομένων ο οποίος έχει τη δυνατότητα 

να υποστηρίζει ταυτόχρονα έως και τέσσερις αισθητήρες θερμοκρασίας.  

2.2. Ο αισθητήρα πληροί το πρότυπο ΕΝ 12830 για την παρακολούθηση των 

θερμοκρασιών στα μέσα μεταφοράς, αποθήκευσης και αποθήκευσης των 

κατεψυγμένων τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για 

να διασφαλιστεί ότι η θερμοκρασία καταγράφεται σωστά. Σύμφωνα με τον 

κανονισμό της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2006, όλα τα όργανα μέτρησης που 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας, πρέπει να 

συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 12830. Οι υπεύθυνοι τροφίμων διατηρούν 

όλα τα σχετικά έγγραφα που επιτρέπουν την επαλήθευση ότι τα 

προαναφερόμενα όργανα συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο EN.  
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2.2.1. Πρέπει να είναι κυλινδρικού σχήματος με διαστάσεις που να μην 

ξεπερνούν τα 60mm στην διατομή και 30mm στο ύψος. 

2.2.2. Θα πρέπει να λειτουργεί από -30°C έως +85°C 

2.2.3. Να έχει βαθμό προστασίας IP68 

2.2.4. Θα πρέπει να έχει ακρίβεια ± 0,5 °C από -25 °C έως 85 °C / ± 1 °C από 

-40 °C έως -25 °C 

2.2.5. Θα πρέπει να έχει Παραμετρικούς συντελεστές βαθμονόμησης 

(Polynomial 2 °)  

 

3. Δίκτυο μετάδοσης 

3.1. Οι ασύρματοι μεταδότες θα πρέπει να συνδέονται σε δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας και να μπορούν να αποστέλλουν τα δεδομένα τους μέσω GPRS και 

SMS.  

3.2. Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο για IoT συσκευές για να 

διασφαλίζεται η καλύτερη παροχή υπηρεσιών και η ευκολότερη διαχείριση του.  

3.3. Κάλυψη δικτύου 

3.3.1. Θα πρέπει να μπορεί να κάνει roaming μεταξύ των παροχών κινητής 

τηλεφωνίας και να είναι ανεξάρτητο του ενός έτσι ώστε να συνδέεται σε 

οποιοδήποτε από τα 3 διαθέσιμα εθνικά δίκτυα. 

4. Λογισμικό συστήματος 

4.1. Λειτουργίες καταγραφής & απεικόνισης δεδομένων 

4.1.1. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι cloud based και να υποστηρίζεται η 

λειτουργία του σε πέρα από 1 παρόχους cloud υπηρεσιών.  

4.1.2. Θα αποθηκεύει τα δεδομένα των αισθητήρων και θα τα απεικονίζει. 

4.1.3. Θα προσφέρει ρόλους χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα ανά χρήστη. 

4.1.4. Θα ειδοποιεί τον αρμόδιο χρήστη μέσω γραπτού μηνύματος & email και 

(Viber ή Telegram). 

4.1.5. Οι ειδοποιήσεις θα αφορούν τα όρια θερμοκρασιών ή άμα υπάρξει 

διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος.  

 

 


