
Kompletní systém měření hladin a monitoringu čerpací stanice

TLS – 450

VÝHODY TECHNOLOGIE
 Spravování Vašich zásob paliv odkudkoliv a kdy-

koliv přes rozhraní a aplikace TLS

 Webové rozhraní umožňující uživateli přístup k in-
formacím o čerpací stanici z jakéhokoliv prohlí-
žeče kdekoliv na světě  

 Zajištění komunikace s Vaším pokladním systé-
mem online

 Možnost získání informací o stavu kalibrace Vaší 
nádrže funkcí AccuChart II

 Plně flexibilní nastavení pro dnešní i budoucí po-
třeby 

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Systém TLS-450 patří k nejnovějšímu a nejkompletněj-
šímu řešení měření hladin a monitoringu čerpacích 
stanic na trhu. Je navržen k maximální ochraně Vaší 
čerpací stanice, s maximální přesností při zachování 
flexibility individuálního nastavení dle Vašich potřeb. 
Mějte přehled o stavu PHM v nádržích, dodávkách 
a alarmech na Vaší čerpací stanici z jakéhokoliv po-
čítače, mobilního telefonu nebo iPadu, odkudkoliv 
a kdykoliv. Využívejte intuitivní grafické rozhraní spolu 
s přístupem přes internet, které vám jedním stisknutím 
umožní správu Vaší čerpací stanice. 
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POPIS ZAŘÍZENÍ
 Možnost připojení v kombinaci 32 sond  

a 64 čidel

 Monitoring závozů PHM na čerpací stanici

 Interní záloha až 3 let kontinuálních dat

 Stavebnicové provedení – možnost přidat 
a ubrat technologie dle potřeby

 Systém nouzového zasílání zpráv

 Systém automatické kontroly kalibrace nádrže

 Připojení čidel (sondy) úkapové jímky 

 Připojení čidel úniků výdejních stojanů

 Připojení monitoringu funkce rekuperace

 Indikace vody v nádrži

 Zvukové a vizuální alarmové hlášení 

 Nastavitelné alarmové hladiny 

 Emailové zasílání zpráv  

 Faxové zasílání zpráv

 Přímé připojení na PC včetně monitoringu 
reportů

 Vícestupňové zabezpečení přístupů 
a uživatelských účtů

 Nastavitelné menu

 Kontinuální monitoring úniků již  
od 0,75 litru/hodinu

 Automatický test úniků a kontroly funkce čidel

 Grafické znázornění stavu čidel

 7,4“ plnohodnotný VGA LCD dotykový displej

 Rychlá tiskárna s vysokým rozlišením

 Reléové moduly pro řízení externích zařízení 

 Možnost připojení universálních senzorů a sond

 Propojitelné na nejnovější sondy MAG PLUS  
a FLEX PROBE (do 16 m délky) včetně plováků 
hustoty; měřitelná média – BENZIN, NAFTA, E85, 
B100, AdBlue, LPG, směsné produkty, oleje, 
průmyslové kapaliny a chemikálie 

 Universální EDIM a CDIM modul  

 Vícejazyčná verze menu včetně CZ mutace

 Systém Plug and play – jednoduché na instalaci 
a užívání 

 Tlačítka přímého vstupu pro nejčastější funkce

 Vestavěná nápověda

 Nastavitelné reporty 

 TLS-450 Direct Access™ Software pro přímé řízení 
jako součást dodávky s možností online upgradu 

 9 komunikačních portů

 Ethernetové připojení

 Připojení přes RS-232 a RS-485

 USB připojení


