
Fødevaresikkerheden 
topper hos Løvbjerg

Treårig aftale med
Løvbjerg Supermarked A/S

”

– Nyt temperaturovervågningssystem øger
fødevaresikkerheden og reducerer energiforbruget

En supermarkedskæde, der stræber efter den højeste fødevaresikkerhed, er den danske super-
markedskæde Løvbjerg Supermarked A/S med hovedsæde i Horsens. De har derfor netop ind-
gået en treårig aftale med SensorCLIP om temperaturovervågning så alle køle- og frostmøbler i 
samtlige 16 supermarkeder, nu er overvåget.

Endelig er der kommet et system på markedet, der 
imødekommer vore krav til pris, mobilitet og fuld 
fødevaresikkerhed og derudover er der to grene i 
det her.

Der er den grønne gren, der gør, at vi bruger mindre 
strøm og dermed skåner miljøet, og så er der den køb-
mandsmæssige gren, hvor vi bruger færre kilowatttimer 
og dermed rent faktisk sparer penge,” udtaler Salgs-
direktør hos Løvbjerg Supermarked, Per Boesen, og 
fortsætter; ”De kølere og frostbokse, der er blevet målt 
på, har vist, at den besparelse, vi opnår ved at tilrette 
temperaturen, faktisk gør, at den merudgift, vi har ved 
at have CoolGuard, den henter vi altså hjem.

Per Boesen  |  Salgsdirektør, Løvbjerg Supermarked

SensorCLIP CoolGuard er udviklet af det danske firma SensorCLIP ApS, der har imponeret Per Boesen 
med sin gode service; ” Det har været en eminent service. Jeg tror sjældent, jeg har mødt en så høj servicegrad 
som her. ” Aftalen med den danske supermarkedskæde er den første af sin art.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Direktør Lasse Øst på tlf: +45 20 97 92 94 eller mail: info@sensorclip.dk
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Det er nu muligt for landets supermarkedskæder at 
mindske det varetab, der ofte er resultatet af forkert 
indstillede kølemontrer og samtidig reducere deres 
energiomkostninger.

Med implementering af SensorCLIP Coolguard elimineres 
risikoen for at detailvirksomheder uforvarende sælger for-
dærvede fødevarer med dårlig kommerciel omtale til følge.

Temperaturovervågningssystemet SensorCLIP CoolGuard monteres i 
de kølere og frysere, der ikke er overvåget af et centralt overvågnings-
system; de såkaldte ’impulskølere’ der ofte anvendes til aktuelle tilbud 
i supermarkeder. SensorCLIP Coolguard alarmerer når temperaturen 
er uden for de tilladte grænser, og køle/fryseboksen skal repareres eller 
varerne fjernes.

SensorCLIP CoolGuard opfanger også, hvis en køler eller en fryser er 
indstillet koldere end lovens grænser tilsiger, hvilket ikke skader fødeva-
rerne, men derimod miljøet. For hver grad, en køler eller fryser er ind-
stillet koldere end påkrævet, øges energiforbruget med 5 %. Systemet 
opfanger dette, giver besked herom og muliggør derfor at opretholde 
den rette temperatur konstant.

Systemet kommunikerer via SMS og E-mail og anvender den moderne 
M2M (Machine to Machine) teknologi. Denne teknik muliggør, at hver 
enkelt overvågningsenhed kan kommunikere helt uafhængigt med alle 
teleudbydere på markedet, og at enheden altid søger den teleudbyder, 
der har det bedste signal i forhold til den enkelte overvågningsenheds 
lokalisering. Dette bevirker, at systemet altid kommunikerer fejlfrit.

Ifølge lovgivningen skal den enkelte fødevarebutik foretage en fysisk 
kontrolmåling af alle butikkens kølemøbler mindst en gang i døgnet. 
SensorCLIP CoolGuard lagrer temperaturen hvert 15. minut, døgnet 
rundt, 365 dage om året i en temperaturlog, som herefter kan udskri-
ves som egenkontrolrapport til myndighederne. 
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