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Co je Kegtron Pro? 
 
 

Systém pro měření průtoku piva 
▪ Veškerá aktivita sudů v pivním vedení je 

měřena hardwarem, který je nainstalován v 
blízkosti vašich sudů/tanků.. 

▪ Webový Cloud Dashboard poskytuje přístup 
ke všem datům 

Klíčové funkce 
▪ Online zobrazení množství piva v sudu/tanku 
▪ Přesné měření každé načepované sklenice 
▪ Detailní reporty a statistiky 
▪ Nastavení e-mailových nebo SMS upozornění 
▪ Přístupné z libovolného místa na jakémkoli 

zařízení 

 
 
 
 
 
 

Keg Monitor Hardware 
 
 
 
 
 
 

Dashboard 
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      Nastavení systému 
 

Poznámka: Tato prezentace předpokládá, že hardware je již 
nainstalován a došlo k počátečnímu nastavení Cloud Dashboard 
Prosím navštivte Kegtron Pro product page pro následující: 
▪  Průvodce instalací a nastavením 
▪  Návodná videa 

 
Přihlášení do Cloudového Dashboardu 
▪ Jděte na dashboard.kegtron.com z jakéhokoliv prohlížeče 
▪ Zadejte uživatelské jméno (e-mailovou adresu) a heslo, které bylo pro váš web 

vytvořeno. V případě potřeby se obraťte na support@kegton.cz

https://kegtron.com/pro/
https://dashboard.kegtron.com/


 

 

 

 
 
 
 

▪ Cloudový Dashboard poskytuje přehled o všech datech  
▪ Lze jej zobrazit z libovolného počítače Mac, PC 

nebo mobilního zařízení 
▪ Je to „webová aplikace“, kterou lze zobrazit v 

prohlížeči nebo nainstalovat jako aplikaci. Toto je 
volitelný krok. 

 

 
      Mac / Windows / Android 

App Installation 
 
Otevřete dashboard v 
prohlížeči Chrome a 
Klikněte na ikonu “+” 
v adresním řádku  

 
 

iOS 

 
 
 
 

▪ otevřete 
dashboard v Safari  

▪ klikněte na  “share”  
▪ Klikněte na “Add to 

Home Screen” 
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Cloudový dashboard funkce 
 
 
              Seznam provozoven 

Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte data 
 

Seznam sudů 
 
 
 
 

Pohled na detail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Každé zobrazení poskytuje živé statistiky sudů 
▪ Procházejte mezi zobrazeními pro více podrobností 
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    Stavy a inventury 
 

 
▪ Zobrazení seznamu sudů je 

nejjednodušší způsob, jak 
zobrazit souhrnný pohled na 
vaše sudy 

▪ Toto je také nejlepší pohled 
pro kontrolu celkového 
inventáře a čerstvosti sudů 

▪ Konfigurace systému lze 
upravit na stránce 
“Nastavení” 

Click the column 
headers to sort data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click the gear icon to 
open the Settings page 
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    Reporty 
 

▪ Záložka Reports poskytuje 
podrobné shrnutí všech kusů za 
určité časové období 

▪ Reporty neposkytují aktuální stavy 
sudů (viz Zobrazení seznamu sudů) 

▪ Ekvivalentní data o využití jsou k 
dispozici také v zobrazení 
podrobností sudu 

▪ Reporty lze tisknout nebo 
exportovat do CSV. souboru 
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Výměna sudu 

 
Když je sud prázdný a je naražen nový, je velmi důležité zajistit, aby 
váš monitor sudů byl synchronizovaný. 

Toho lze dosáhnout dvěma různými způsoby: 

1. Otevřete “Sites” -> Nastavení a klikněte na Reset Keg Volume 

 
2. Nastavte Auto Keg Reset funkci na 

 “Disable”: 
 

Obě metody jsou platné, ačkoli možnost č. 1 maximalizuje přesnost notifikací. 
Date Tapped se automaticky aktualizuje pomocí jedné z výše uvedených metod 
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Změny v nastavení 

 
Když změníte druh piva nebo velikost podávaných 
sudů, nastavení Cloud Dashboard  
se musí aktualizovat. 

1. Otevřete “Sites” -> Nastavení  
2. Upravte State, Name, Keg Size, Starting 

Volume a Serving Size pole. Všechna ostatní 
pole jsou volitelná. 

3. Klikněte na Save Configuration  
4. Pokud jste právě Narazili nový sud, použijte  

tlačítko Reset Keg Volume, jak je  
popsáno na předchozí stránce 

5. Opakujte při každém novém sudu 
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Detekce čištění vedení 
 

Při čištění pivního vedení je důležité podniknout kroky k zajištění 
toho, aby proces čištění nezkazil měření nápojů. 

K dispozici je několik metod: 
 

1. Režim ručního čištění – Když je režim čištění povolen na stránce Nastavení, 
monitor sudů nezaznamená žádný průtok, dokud tento režim nevypnete. 

2. Detekce automatického čištění – Pokud je detekován nepřetržitý průtok 
kapaliny po dobu delší, než je hodnota Auto Clean Detect, pak se průtok 
nezaznamená, dokud se průtok nezastaví a znovu nezačne. 

3. Vypnutí - Při vypnutém monitoru sudů nejsou zaznamenána žádná měření.  
                  Datum čištění sudu bude automaticky aktualizováno pro metody #1 a #2. 
 

POZOR!: při sanitaci pomocí sanitačních kuliček, je nutné zařízení obejít!!! 
Průtokoměr obsahuje turbínku, která by se poškodila!!! 



 

 

 

 
 

Alerts poskytují způsob, jak být upozorňováni na 
důležité události, aniž byste museli kontrolovat 
Dashboard. 

▪ Nastavte požadovaný e-mail a telefonní čísla pro příjem 
upozornění. Pro telefonní čísla mimo USA/Kanadu použijte 
„+“ a předvolbu země (např. +44 pro Velkou Británii) 

▪ Podle potřeby upravte prahovou hodnotu pro nízkou a 
prázdnou hladinu sudu. Pro všechny porty na konkrétním 
sudovém monitoru budou použity stejné prahové hodnoty. 

▪ Upozornění po pracovní době budou spuštěna vždy, když 
je detekováno zobrazování mimo pracovní dobu. Definujte 
otevírací dobu a dobu trvání pro každý den. Pokud je 
například pátek v poledne až 2:00, nastavte počáteční hodinu 
na 12:00 a trvání 14 hodin 

 
 Nastavte svou 

časovou zónu 



 

 

 

Podpora 

 
Pro dlší produktové informace navštivte Kegtron Pro product page. 
Zde můžete najít: 
▪ Často kladené otázky(FAQ) 
▪ Návod na montáž a nastavení 
▪ Instalační videa 
▪ Poznámky k aplikaci 

 Zákaznický servis 
▪ Email: support@kegtron.cz 
▪ Telefon: 602 280 636 

 

https://kegtron.com/pro/
https://kegtron.com/pro/
mailto:support@kegtron.cz
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