
VAŠE VÝHODY
	 Vysoké	zabezpečení	proti	krádeži	PHM

	 Kvalitní	 provedení	 (nerezová	 ocel,	 lakovaná	
ocel)

	 Výdej	 standartních	 i	 alternativních	 produktů 
– AdBlue®, CNG, E85, Bionafta a LPG

	 Nejnovější	technologie	měření	výdeje

	 Komunikace	 se	 všemi	 standardními	 řídícími	 
systémy

	 Vyrobeno	v	Německu

MÁME	PRO	VÁS	ŘEŠENÍ
Modelová řada SK 700-II od výrobce společnosti  
Gilbarco Veeder-Root nabízí kompaktní řešení výde-
je standardních paliv a alternativních paliv pro Vaši 
ČS.  Modulární systém Vám zajistí optimální kombina-
ci produktů na míru Vašim potřebám. 

Produkty GVR nabízí nejvyšší kvalitu produktů vyro-
bených v Německu od největšího světového vý-
robce technologií pro ČS. Ve stojanech naleznete 
nejnovější technologie jako jsou ATC – technologie 
přepočtu výdeje na 15°C, ECOMETER – ultrapřesné 
šnekové měřiče, SIP – speciální zabezpečení pulzérů 
proti manipulaci a mnoho dalších inovativních prvků. 

Potřebujete	kompletní	řešení	výdeje	PHM	pro	Vaši	stanici?

SK700-II
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SK700-II	LPG	 
STANDALONE	/	IOD

SK700-II	CNG
STANDALONE	/	COMBI

SK700	je	kompaktní	řešení	pro	malé,	střed-
ní	 i	 velké	 dálniční	 ČS	 splňující	 ty	 nejná-
ročnější	 požadavky	 na	 provoz.	 Robustní	
celokovové	 provedení	 zajišťuje	 odolnost	
proti	poškození	 i	v	nejfrektovanějších	pro-
vozech.	 Inovativní	 technologie	 v	 kom-
binaci	 s	 vysokým	 stupněm	 zabezpečení	
Vám	 zajistí	 bezpečný	 a	 spolehlivý	 provoz	
Vaší	 ČS.	 Technologie	 GVR	 je	 možné	 při-
pojit	 k	 všem	 standardním	 pokladním	 sys-
témům	 přes	 široký	 výběr	 komunikačních	
protokolů.	 Široký	 LCD	 displej	 s	 podsvět-
lením	 a	 funkcí	 automatického	 ztlumení	
jasu	 zajišťuje	 vysoký	 uživatelský	 standard	
za	 všech	 podmínek.	 Flexibilní	 modulární	
systém	 Vám	 umožní	 nastavit	 paramet-
ry	 stojanu	 přesně	 dle	 Vašich	 požadavků	
včetně	možnosti	 designové	 úpravy	 vzhle-
du	stojanu	dle	Vašich	firemních	standardů.	 

TECHNICKÉ	PARAMETRY
 Jedna nebo 2 hadice (1 na boku 

stojanu pro IOD)
 Hadice s navijákem nebo gravitační 

zavěšení hadice
 Provozní rozsah -40 až +50°C
 Průtok 6 - 60 l/min
 1 - 2 LPG měřiče
 Proporcionální ventily pro řízení OPT 

(volitelně)
 Pohotovostní bezpečnostní tlačítko
 Výdejní pistole N-T3 OPW
 Hadice – Elaflex
 Ostatní specifikace viz SK700-II

TECHNICKÉ	PARAMETRY
 Samostatně stojící výdejní stojan CNG 

nebo jako přídavný modul pro výdejní 
stojany SK700

 Hadice s navijákem nebo gravitační 
zavěšení výdejní hadice

 Možnost dvojité hadice s trhacími 
spojkami

 Výdejní pistole: NGV1 and NGV2, 
TK16, TK17, TK26

 Výdejní hadice: 3/8” (auta), 1/2” 
(autobusy)

 Teplotní rozsah od -20°C do +40°C
 Přesnost měření +/-1.5%
 Doba plnění (osobní vozy) ≤ 3 min
 Certifikáty: ATEX, PED, PTB, G651
 Emergency Shut Down (ESD) systém
 Emergency Signal
 Ostatní parametry viz SK700-II

SK700-II	AdBlue

TECHNICKÉ	PARAMETRY
 Provozní rozsah do -25°C (- 30°C až 

-40°C – volitelně)
 Průtok 40 l/min
 Vestavěný měřič Stainless Steel 

Coriolis Meter
 Vytápěná hadice bez nutnosti krycích 

dveří
 Tlačný systém
 Konstrukce a komunikace viz SK700

SK700-II	AdBlue	
COMBI

TECHNICKÁ	SPECIFIKACE
 Modul AdBlue kombinovatelný se 

stojany SK700-II
 Max 4 produkty + AdBlue
 Samostatný displej nebo jako jeden 

z produktů MPD stojanů
 Ostatní parametry viz SK700-II

TECHNICKÉ	PARAMETRY
 Nafta, Natural, B100 (30,70), Bionafta, 

E85 - ethanol
 Kombinovatelné s moduly LPG, 

AdBlue, CNG
 1 – 5 produktů/stojan
 Průtok 40-120 l/min 
 Možnost zvýšeného výdeje 70 l/min 

přepínatelného tlačítkem
 Navijáky hadice/gravitační závěs
 Výdejní pistole Elaflex nebo OPW
 Provedení nerez ocel nebo lakovaná 

ocel
 SIP – Secure Interface Pulser
 Vestavěné uživatelské a servisní 

ovládání (klávesnice)
 Rozdělené bezpečnostní úrovně 

přístupu do ovládání stojanu
 Volitelně C+ meter nebo ECOMETER
 Barevné provedení stupnice RAL
 Možnost instalace platebního 

terminálu CRIND
 Kompatibilní s GVR Applause Europe  

– multimediální display

 ATC – přepočet výdeje na 15°C 
(volitelně)

 Komunikace: standart 2 WIRE, 
volitelně ISFS-LON, ATCL, PUMA LAN

 Rekuperace II. stupně včetně 
možnosti monitoringu a indikace 
funkce.

 Elektromechanický totalizér
 Indikátory otevření dveří hydrauliky 

a hlavy stojanu (volitelně)
 Proporcionální ventily pro řízení přes 

OPT
 Předvolby vydaného množství 

(volitelně)
 Kalibrované v souladu s MID (přímo 

z továrny)
 ATEX certifikace (volitelně i pro 

AdBlue)
 ER3 pulsní výstup (deska mutiwire jako 

volitelně)
 Individuální zámky výdejních pistolí 

(volitelně)

SK700-II	LPG	 
ADD-ON	/	COMBI

TECHNICKÉ	PARAMETRY
 Vestavný modul pro stojany SK700 

nebo jako kombinovaný stojan LPG 
+ PHM

 Max 4 produkty + LPG (2 produkty + 
LPG pro verzi COMBI)

 Ostatní parametry viz SK700-LPG

SK700-II


