
Chcete zamezit ztrátám PHM při výdeji a skladování?

Potřebujete revitalizovat technologie na Vaší čerpací stanici?

Zvažujete 24hodinový provoz Vaší čerpací stanici?

VAŠE VÝHODY
  Veškeré služby na jednom místě

 Tým odborníků s více jak 20letou praxí v oblasti 
technologií a provozu ČS

 Odborné poradenství vycházející z reálných 
zkušeností provozu ČS

 Nejnovější technologie a inovace 
od renomovaných dodavatelů

 Vyčíslení úspor na základě reálných dat z Vaší 
čerpací stanice

 Řešení na míru přesně dle Vašich potřeb

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Nabízíme kompletní služby a poradenství v oblasti 
revitalizací, rekonstrukcí a sanací ČS. Naši odborníci 
Vám na míru nastaví program pro Vaši čerpací stanici 
od přestaveb na bezobslužné čerpací stanice, přes 
výměny a rekonstrukce potrubí a nádrží PHM, až 
po kompletní rekonstrukce čerpacích stanic včetně 
outsourcingu provozu. 
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VLASTNOSTI
 Nové výdejní stojany modelové řady Frontier 

nebo SK700 od GVR

VÝHODY
 Zamezení ztrát v důsledku krádeží PHM  

(SIP - nové vysoce zabezpečené pulzéry)

 Zamezení ztrát v důsledku teplotní roztažnosti 
PHM (ATC - teplotní kompenzace, přepočet 
vydávaného množství na 15°C)

 Zamezení ztrát v důsledku špatného nastave-
ní měřičů (nové přesné měřiče C+ nebo ultra 
přesné - Ecometer)

 Zamezení ztráty transakcí v důsledku chyby 
komunikace (bezpečná komunikace po pro-
tokolu 2 wire)

VLASTNOSTI
 Kompletní náhrada technologií skladování 

a výdeje PHM kontejnerovou ČS

VÝHODY
 Konsolidace nevyhovujících provozů ČS bez 

nutnosti úplného zrušení ČS

 Zachování ČS na daném místě

 Zabránění vysokých škod v důsledku možné 
ekologické havárie

 Rychlé řešení bez nutnosti zásadních staveb-
ních úprav

 Zamezení odlivu a ztrát zákazníků v důsledku 
dlouhodobého zastavení provozu

 Vylepšení vnímání ČS zákazníky

VLASTNOSTI
 Výměna starého potrubí za nové plastové

 Revitalizace nádrže PHM

 Kontrola a doplnění ostatních zařízení

VÝHODY
 Včasné zamezení ekologických škod  

v důsledku úniku PHM

 Prodloužení životnosti nádrží PHM

 Zajištění v souladu s nejnovějšími normami 
a požadavky na provoz čerpací stanice

 Zamezení ztrátám v důsledku poruch ČS

 Prevence škod vzniklých na dalších zařízeních 
(poškození stojanů, měření, atd.)

4  VÝMĚNA  
 VÝDEJNÍCH STOJANŮ SPOLU 

6  KOMPLETNÍ SANACE  
 A REVITALIZACE ČS

5  VÝMĚNA – REKONSTRUKCE  
 POTRUBÍ A NÁDRŽÍ PHM

3  PŘESTAVBA ČERPACÍ STANICE  
 NA 24HOD. BEZOBSLUŽNÝ PROVOZ 

VLASTNOSTI
 Instalace platebního terminálu OctoMAT 

nové generace

VÝHODY
 Přechod na plnohodnotný 24hodinový  

provoz

 Redukce personálních nákladů na ČS

 Možnost získání nových zákazníků díky  
systému lokálních karet (prodej na fakturu)

 Možnost nabídky různých věrnostních  
systémů a bonusů

1  OPTIMALIZACE POKLADNÍHO 
  SYSTÉMU

2  DOPLNĚNÍ MĚŘENÍ HLADIN  
 A MONITORINGU ÚNIKŮ PHM

VLASTNOSTI
 Nový řídící systém OctoPOS

 Nový back office pro správu dat

VÝHODY
 Stabilní bezproblémový chod

 Elektronická evidence veškerého prodeje 
PHM

 Jednoduchý prodej suchého zboží včetně  
vedení skladu

VLASTNOSTI
 Nový systém měření hladin a indikace úniků 

PHM od Gilbarco Veeder-Root modelové 
řady TLS

VÝHODY
 Okamžitý přehled o stavu PHM 

 Non-stop monitoring úniků PHM

 Zamezení krádeží PHM z nádrží

 Všechna důležitá data na jednom místě

Sledování závozů OctoCENTRUM
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Vyúčtování odběrů PHM
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