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Vysoce kvalitní výrobky pro komerční a průmyslové aplikace

Kompletní dodání čerpacích systémů

HDA ECO KIT 

Tankovací systém HDA ECO KIT je navržen 
k monitorování a řízení výdeje PHM připojitelné 
k libovolnému výdejnímu zařízení nebo výdejní 
stojanu, například GVR ENDURA.

VÝHODY TECHNOLOGIE
 Vše na jednom místě: HDA ECO tankovací 

automat, nástěnné řešení, výdej pomocí GVR 
ENDURA, včetně komunikace a přístupu přes čip

 Myslíme dopředu: použitelné pro 2 000 uživatelů  
s přístupem pomocí dvojitého ID (řidič/vozidlo), 
interní paměť na 10 000 operací bez nutnosti 
stahování dat   

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
ENDURA

Průmyslový stojan ENDURA je konstruován s důrazem 
na kvalitu. Lakovaná konstrukce stojanu spolu 
s možností použití nerezových dílů v kombinaci 
s komponenty Elaflex dělá ze stojanu robustní odolný 
výrobek odolný poškození i v náročném průmyslovém 
provozu. 

Stojan je možné přizpůsobit na míru Vašim 
požadavkům a to jak v oblasti volby průtoku, 
jednohadicové nebo dvouhadicové verze, veřejné 
nebo neveřejné verze, tak i v mnoha dalších 
možnostech. Stojan může fungovat samostatně 
nebo v kombinaci s tankovacím systémem například 
HDM ECO KIT. 



ZÁKLADNÍ VERZE OBSAHUJE
 Jeden produkt s výdejem 1 nebo 2 hadicemi 

 Elektronický podsvětlený displej (litry)

 Jednostranné nebo oboustranné provedení

 Výdej NAFTA pro neveřejný výdej

 Průtok: 40, 70, 120, nebo 40/120 l/m

 Sací nebo tlačná verze

 čerpadlo Gilbarco 

 Teplotní rozsah -20°C - +55°C

 C+ pístový měřič s elektronickou kalibrací

 Komunikaci s tankovacícmi automaty (např. 
HDM ECO BOX) pomocí pulsního výstupu nebo 
protokolu 2 WIRE

 Lakovaná ocelová konstrukce

 Hadice a pistole Elaflex (stejné jako na veřejné 
čerpací stanic) 

 Hadice o délce 3,5m 

 Základní barevné provedení s možností volby 
barev: (White – RAL9010, Red – RAL3000,  
Blue – RAL5002, Green – RAL6018,  
Aluminium Grey – RAL9007) 

ROZŠÍŘENÍ – NA OBJEDNÁVKU
 Elektromagnetické totalizéry

 Nerezové provedení vnějších plechů 

 Prodloužení hadice

 Zvýšená protikorozní ochrana 

 Trhací spojky hadice

 Pružinové zavěšení hadice

 ATEX certifikace, MID certifikace pro prodej PHM  

 Speciální barevné provedení (mimo standardní 
stupnici) 

 ER3 protokol

 Zámky výdejních pistolí

 Možnost vytápění pro použití v prostředí pod 
-20°C

HDA ECO SADAENDURA

Transpondér

Úroveň připojení sady

Software HD Manager eco

SADA OBSAHUJE

 Řídící jednotku HDA  v nástěnném provedení

 SW HD Manažer ECO pro správu a editaci dat

 Identifikační systém pomocí čipu

 2 000 uživatelů (řidič/vozidlo)

 USB propojení pro stahování dat

 Vestavěnou čtečku RFID čipů

 Vestavěnou paměť na 10 000 operací

MOŽNÁ ROZŠÍŘENÍ

 SW HD Manažer pro správu a editaci dat ve verzi 
PRO

 Propojení přes WiFi pro stahování dat 

* Možná záměna za verzi HDA 5 s možností řízení 5-ti 
výdejních míst při zachování vlastností HDA eco.

1200.00

580.00


