Infolinia:
781 303 665 | 601 542 737

www.tanie-zbiorniki.pl
Email: biuro@tanie-zbiorniki.pl

Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy SWIMER 5000l z SMDP
a

Zastosowanie:
System SMDP, czyli System Monitoringu Dozowania Płynów, przeznaczony jest dla wszystkich firm
wykorzystujących w swojej działalności media płynne wymagające kontroli i rozliczenia. Dzięki SMDP
pobieranie płynów będzie możliwe tylko dla wcześniej zdefiniowanych pojazdów i osób, a wszystkie
te tankowania zostaną zarejestrowane i zapisane w systemie. Logowanie do systemu może odbywać
się za pomocą kodów PIN lub unikatowych identyfikatorów elektronicznych, co dodatkowo zwiększa
niepodważalność pobrania płynów przez konkretną osobę na konkretny pojazd.

Parametry techniczne:
Pojemność [l]

5000

Wymiary:
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość [m]

3,10
2,36
2,10

Gwarancja:
Na szczelność zbiornika
Na wyposażenie

10 lat
2 lata
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Fotogra fia poglądowa

Wyposażenie standardowe:










Duża skrzynia dystrybucyjna z dwoma zamkami na klucz,
Wąż ssący zabezpieczony filtrem siatkowym i zaworem przeciwzwrotnym
Zamykana na zamek pokrywa dostępu w zbiorniku zewnętrznym
umożliwiająca dostęp do włazu rewizyjnego oraz przyłączy
Właz rewizyjny o średnicy 44cm w zbiorniku wewnętrznym
Wlew o średnicy 2"
Bezprzewodowy czujnik przecieku ze zintegrowanym wskaźnikiem poziomu
paliwa
Przyłącze uziemienia
Tablica montażowa z uchwytem na pistolet
odpowietrznik w zbiorniku wewnętrznym

Wyposażenie dystrybutora:











pompa PIUSI 79l/min napięcie 230V
przepływomierz pulser wysyłający sygnał do sterownika SMDP
automatyczny nalewak z wężem dystrybucyjnym o długości 6 m
dodatkowy filtr paliwa
Sterownik SMDP
10 identyfikatorów (kart)
10 identyfikatorów (kluczy)
identyfikator menagera z pamięcią (do przenoszenia danych)
płyta z oprogramowaniem CD Arccan
programator nabiurkowy

Wyposażenie opcjonalne:






dłuższy przewód dystrybucyjny
zwijadło automatyczne z wężem do 12m
szklany filtr paliwa
zewnętrzna linia napełniająca z zaworem odcinającym spill-stop
wydajniejsza pompa 100l/min
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OPIS SYSTEMU SMDP W WERSJI STANDARD
SMDP Standard to wersja, w której jeden sterownik obsługuje tylko i wyłącznie jeden
zbiornik. Jest to wersja, w której sterownik KDP100 może (lecz nie musi) pracować
samodzielnie bez obsługi PC – zarówno proces konfiguracyjny, jak i przeglądanie historii
może odbywać się z pozycji sterownika zarządzającego. Niemalże nieograniczona pamięć
sterownika, oraz przyjazne i intuicyjne oprogramowanie daje ciągły i łatwy dostęp do
systemu uprawnionym operatorom systemu.

Zintegrowanie sterowników z programem PC ARCCAN SMDP znacznie zwiększa wygodę
korzystania z systemu SMDP STANDARD, oraz daje dodatkowe możliwości takie, jak:





szerokie możliwości filtrowania danych podczas tworzenia raportów;
dopisywania do systemu zewnętrznych tankowań;
analiza średniego zużycia płynu przez pojazdy (na podstawie wprowadzanego stanu
licznika podczas tankowania), dzięki wbudowanemu modułowi analitycznemu;
eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Sterowniki KDP100 w wersji Standard mogą komunikować się z aplikacją PC na 3 sposoby:




manualne przenoszenie danych - identyfikatorem z wbudowaną pamięcią (COD200);
kablowe połączenie CAN – przy użyciu modułu komunikacyjnego MIK200;
połączenie GSM – tylko sterowniki w wersji KDP100SG (z wbudowanym modemem
GSM), oraz przy użyciu nabiurkowego modemu GSM200). Komunikacja polega na
wymuszonym z programu wdzwanianiu się nabiurkowego modemu GSM200 do
modemów wbudowanych w sterowniki KDP100SG.
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Funkcje systemu SMDP STANDARD:














wybór identyfikacji: pojazd + odbiorca, pojazd lub odbiorca, pojazd lub odbiorca +
wpisywana nazwa;
możliwe sposoby identyfikacji pojazdów, odbiorców, operatorów: identyfikator
elektroniczny (Dallas lub karta), kod PIN, identyfikator elektroniczny + kod PIN (dla
każdej z grup sposób wybierany indywidualnie);
możliwość wymagania wprowadzenia przebiegu podczas tankowania;
możliwość wybrania odbiorców, którzy podczas tankowania nie będą widzieli ilości
tankowanego płynu;
możliwość ustawienia istotnych czasów podczas tankowania (czasu od autoryzacji do
podniesienia pistoletu, czasu oczekiwania na 0.5l płynu, czasu między kolejnymi
impulsami PULSERA)
analiza średniego zużycia płynu przez pojazdy (na podstawie wprowadzanego stanu
licznika podczas tankowania)
możliwe poziomy uprawnień operatorów: serwis, administrator, operator, raport,
dostawca;
prowadzenie obliczeń stanu płynu w zbiorniku; funkcja ostrzegania o niskim poziomie
w przypadku niskiego poziomu, oraz blokady pompy przy stanie krytycznym;
kalibracja pomiarem lub zmianą współczynnika;
sterowniki wyposażone w modem GSM posiadają możliwość komunikacji za pomocą
komend SMS, z trzema zaprogramowanymi numerami telefonu;
praca w różnych językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, litewski).
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Sprawdź wersje DEMO skopiuj link i zaloguj się
http://demo.smdp.pl:8880/html?file=login
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