
PROFI-TEPLOMĚR PRO AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ TEPLOT  
 

 
 

 

PEKÁRNA  SANA – VERZE PROFI. 
 

má ze zadu USB zástrčku (viz foto), díky které je 
možné řídit pekárnu přesným teploměrem. USB 
zástrčku je možno dodatečně přidělat ke všem 
našim multifunkčním pekárnám.  
 

1. Zasuňte senzor do zástrčky T1. 
2. Spojte USB kabelem teploměr s pekárnou (zástrčka T3). 
3. Hrot senzoru zapíchněte do měřeného produktu 
    (tenký kablík může vést pod lehce přiklopeným víkem). 
4. Zapněte teploměr tlačítkem č.1. 
5. Zapněte u pekárny tlačítko START - v tomto momentě 
    přebírá regulaci teploty v pekárně externí teploměr. 
 

 

 

 

TLAČÍTKA: 
 

 

1) zapnutí / vypnutí přístroje 
2) volba mezi T1, T1-T2, MAX-MIN,  
3) podržení aktuálních hodnot na displeji 
4) nastavení teplot 
5) zrušení zvuk. indikace překročení nastavené teploty 

 

ZÁSTRČKY TEPLOMĚRU: 
 

T1) hlavní senzor teploměru 
T2) druhý senzor teploměru  
T3) USB komunikace nebo 
       nabíjení Lion baterie mikroUSB kabelem 



 

 
 
AUTOMATICKÁ KOREKCE TEPLOT: 
 

Používá se hlavně u těch produktů, které v procesu zrání 
uvolňují teplo nebo u dlouhodobých ohřevů, kde teploty 
v produktu nedokážeme pravidelně vyrovnávat. 
Proto je zde možnost zasunutí senzoru přímo do 
produktu a pekárna je pak přes USB kabel přímo řízena 
jeho teplotou. Přehřeje-li se např. sýr nad nastavených 
30°C, pekárnu automaticky teploměr vypne a naopak.  
V případě dlouhodobých procesů (např. u výroby jogurtů, 
kde i 1°C znatelně změní jeho strukturu) nám tento 
teploměr pohlídá přesnou teplotu i celou noc. 
 

POZOR: Otevřete-li víko pekárny, vždy pekárnu vy-
pněte, aby nemohlo při případné poruše dojít k požáru! 
 
 

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ: 
2x stlačte tl.4 (nastavte teplotu tl. 6 a 3) a ještě jednou. 
2x stlačte tl.4 a vrátíte se do základní pozice. 
 

DRUHÝ SENZOR neovlivňuje hlídanou teplotu - 
pracuje samostatně a současně lze měřit i další teploty. 
 
 

ZVUKOVÁ INDIKACE: 
Objeví-li se na displeji zvukový symbol (písmeno „O“), 
byla překročena nastavená teplota a teploměr vypne 
topení pekárny. Zruší-li se tlačítkem 5 blokace zvuku, 
pak každé překročení nastavené teploty bude i slyšet.  
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VKLÁDÁNÍ  BATERIE: 
 

- Baterie v pozici „PROVOZ“ zprovozní přístroj. 
- Baterie v pozici „NABÍJENÍ“ jen nabíjí baterii,   
   pokud je USB adapter zasunut do konektoru T3.  
 

SPOTŘEBA: cca 4mA zapnutý, 0mA vypnutý. 
   Je-li teploměr zapnutý, baterie vydrží asi 4 dny.  
 

SENZORY:  v balení je    1x  „K“-senzor 

                       +1x  náhradní „K“-senzor zdarma. 

                       Síla jehly (kabele) je asi 1mm. 
 

MAX. teplota pro trvalé měření:                          180 °C. 
MAX. teplota krátce přímo na hrotu:            1350 °C. 
                       (jde jen o „sekundové“  měření na hrotu,                        
                       izolace odolává pouze do 200°C) 
 

RYCHLOST měření  je  asi 10x vyšší  než  u standard-                          
                       ních  teploměrů  a  tím  zbytečně  neuniká 
                       teplo z měřeného otevřeného prostoru. 
 

VODOTĚSNOST senzoru  (hrotu): „K“-senzor“  měří  
                       dobře i ve vlhkém prostředí. 
 

PŘESNOST: +/- 1°C nebo 1% při  prac.teplotě 18-30°C  
                        (kalibrací přístroje v různých pracovních                           
                         teplotách  lze dosáhnout přesnosti i pod  
                           0,5°C při měření do 100°C). 
 

BATERIE:     používejte mikrotužkové baterie typu:  
2 ks „AAA“    alkalické  1,5V nebo  
1 ks „AAA“    Li-ionová  3,7V v případě,  je-li  v návodu 
                        uvedena možnost USB dobíjení  (obr. A). 

 

NABÍJENÍ:  Je-li uvedena možnost nabíjení baterie      
Li-ion, pak plné nabití trvá cca 5 hodin a poté zmizí 
z displeje znak „prázdné baterie“. K nabíjení možno 
použít adaptery např. na mobily s běžným mikro-
USB kabelem.  U nab.= 5 V ss,  I nab.= max.70 mA. 
 

 



    DALŠÍ PŘÍKLADY VYUŽITÍ RYCHLÉHO „PROFI-TEPLOMĚRU" 
 

 

 

 

Příklad využití profi-teploměru pro tempehovač: 
 

Protože se nám nelíbí výroba tradičních sýrů 
v pochybných plastech, upřednostňujeme i zde 
keramiku, sklo, nerez, bio-plasty apod. 
 

- Pro častější výrobu kvaš. produktů doporučujeme 
pekárny se zabudovanou USB zástrčkou pro 
automatické řízení teplot. Pak stačí zapíchnout hrot 
senzoru do produktu a hlídání za Vás převezme 
uvedený teploměr. Z obrázku je patrné, jak kablík 
sondy vede skrz zářez v rohu destičky.  
- Jako stojánek na sýry dobře poslouží i bagetovač, 
který je součástí některých pekáren. Aby se však 
vešla miska se sýrem do stojánku, je třeba jednu 
ploténku na bagety vložit do nižší polohy a 
nerezovou misku na tempeh zasunout mezi horní 
obloučky stojánku. 
Lepší variantou je tyto dva postranní chromové 
obloučky odříznout (viz šipka) a jednu ploténku na 
bagety položit do horní části stojánku. Na ni pak 
postavte tempehovou misku (varianta na obrázku). 
  
 

 

 

Příklady využití pro hotové sýry tempeh: 
 

Protože plísňová kultura z tepelně neupravených 
tempeh sýrů může být v některých případech 
riziková, je vhodné si vyzkoušet, za jak dlouho se 
bezpečná teplota (asi 95 °C) dostane i do středu 
tempeh plátků či kostek. Nyní máte příležitost 
sledovat, jak rychle se teplota v produktech šíří. 
Žádný teploměr totiž neměří tak rychle, aby se po 
odkrytí produkt dříve nezchladil, než se stihne 
změřit - i zde totiž měření netrvá déle, než pár sekund! 
Na našich kurzech někteří potvrdili, že nevolnost po 
konzumaci tempehu vznikla právě chybnou úpravu! 
 

Příklady využití pro různé výrobky z těst: 
 

Různé koláče, housky, bagety, muffiny, knedlíky 
apod. jsou z podobného těsta a kvásku a proto je 
nutné zkontrolovat, zda se i do jejich středu dostala 
správná teplota. Pokud nebyly dostatečně propečené, 
k jídlu už moc nebudou! I tyto malé nebo tenké 
produkty rychle změříte, aniž byste riskovali 
zchlazení pece během měření. 

 
 


