
 

 

Nu erbjuder CoolGuard  

en effek�v Egenkontroll  

och förenklar den dagliga dri�en 

En väl beprövad IT lösning  

sä�er det prak�ska arbetet och dokumenta�onen i system 



Coolguard · Egenkontroll 
Ett webbaserat verktyg för en enklare hantering    

av egenkontrollen.  

CoolGuard Egenkontroll är ett effektivt och          

användarvänligt system för egenkontroll när du    

arbetar med livsmedel i din verksamhet. 

Ett webbaserat verktyg som är lätt att använda för 

alla medarbetare. Verksamheten säkras mot      

bristande dokumentation, både utförda arbets-

uppgifter samt temperaturtagning.  

Coolguard Egenkontroll skapar också rapporter och 

händelseloggar som tillsynsmyndheterna kräver. 

Egenkontroll med fokus på effektivitet 
då informationen kommer till dig 

Verksamheten har fokus och sparar tid då egenkontroller sker löpande. 

Coolguard Egenkontroll gör dig uppmärksam på alla viktiga punkter. 

• Arbetsuppgifter som skall göras   - när och av vem 

• Dokumentationen 

• Avvikelser som kräver åtgärder 

Informationen kommer till dig och gör att du 

kan koncentrera dig på kärnverksamheten 

Tydliga fördelar i daglig drift 
• Höjd säkerhet: du påminns om arbetsuppgifter 

• Sparar tid: Rapporter med avvikelser 

• Lätt för alla: Logiskt flöde av temperaturer och arbetsuppgifter.         
Fungerar till PC, Mac, Tablet och smartphone 

• Valfrihet: Automatiskt eller manuell temperaturinsamling 

• Större överblick: Kan kontrollera flera verksamheter centralt. 

• Enkel rapportering: Skapar komplett material till myndigheter 

• Snabba uppdateringar: När det kommer nya lagändringar 

• Slut på pappershantering: Scanna och ladda upp dina dokument i Coolguard 
Egenkontroll 

• Kompatibelt med alla coolguard produkter 



Hela företaget blir bättre på egenkontroll        

eftersom personalen lätt kan få kunskap om - 

och ansvar för - särskilda kontrolluppgifter som 

skall utföras som en del av den dagliga rutinen. 

Coolguard Egenkontroll tillhandahålls 

"skräddarsydd" för både småföretag och den 

stora gruppen med flera företag/verksamheter 

och central HACCP administration. 

CoolGuard säkrar din Egenkontroll med nog-

granna temperaturmätningar och data. 

Coolguard Egenkontroll kan kombineras med 

Temperatursystemet Coolguard som via XML 

skicka alla uppmätta temperaturer och data till  

Coolguard Egenkontroll. 

CoolGuard kan mäta temperatur 
med 4 olika typer av noder: 
 

Fast nod - monteras i kyl / frys och mäter 

automatiskt  temperaturen. Kommunicerar 

trådlöst eller trådat med CoolGuards central-

enhet och larmar om den upptäcker för höga 

temperaturer. Om noden är kopplad mot en 

kontrollpunkt/arbetsuppgift, kvitteras denna 

genom temperaturmätning. 

Handenhet - en bärbar handenhet som mä-

ter via IR eller sticka. Du kan sätta 64 olika 

namn/etiketter i handenheten som kommuni-

cerar trådlöst med centralenheten. Är hande-

neten kopplad mot en arbetsuppgift - kvitte-

ras denna genom mätning. 

Stärker hela företaget - oavsett storlek 

Nedkylningsnod - mäter och dokumenterar nedkylningsprocessen. Vid ej lyckad ned-

kylning skapas en avvkelse. Hela kylkurva presenteras i Coolguard Egenkontroll med 

en tydlig kurva. Alla mätningar kan kommenteras. 

Manuell nod - möjliggör inmatning av manuell temperatur. Du mäter temperaturen 

och fyller i ett textfält i Coolguard Egenkontroll. 



Om ICU Scandinavia AB 

ICU Scandinavia är en teknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för  
effektiv kontroll av bl a arbetsprocesser i livsmedelsbranschen. 

Mer upplysningar på: www.icuscandinavia.com 

 

Scanna med din smartphone och läs mer om 
CoolGuard Egenkontroll och temperatursystem 

www.coolguard.se 

Kontakta oss om du vill veta mer 
om fördelarna med att välja   
CoolGuard Egenkontroll               
till ditt företag. 
kundservice: 
+46 8 544 435 50 

coolguard@icuscandinavia.com 

Så här kommer du igång med 

Coolguard Egenkontroll  
Vi hjälper dig att komma igång med systemet          
och tar hand om den tekniska installationen.  
Behöver du hjälp med att sätta upp ditt egen-         
kontrollprogram i CoolGuard Egenkontroll kan            
vi erbjuda experttips och praktiska råd.  
Så blir du säker på att ditt företag uppfyller alla       
regler och även ger dig en mer effektiv daglig              
verksamhet. 
 

Ekonomin är attraktiv      
redan från början 

Detta väl beprövade system för Egenkontroll hjälper 
dig skydda din verksamhet mot förlust av information. 
Vi kan på förmånliga villkor erbjuda en helhetslösning. 
Till exempel: CoolGuard Egenkontroll och touch app 
för läsplatta. Coolguard temperatursystem med fem 
noder och en handenhet, inkl. Webbtjänst första året. 


