Výdejní stojan na naftu
HDM Profesional
Potřebujete pro svoji nákladní, autobusovou či jinou firemní dopravu
výdejní stojany na naftu?
Chcete mít přehled a kontrolu nad čerpáním pohonných hmot svých
řidičů?
Hledáte stojany na naftu až pro 2 000 uživatelů?
MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
V oblasti čerpání pohonných hmot nabízíme neveřejné výdejní stojany určené především pro soukromé
dopravce či firmy s větší základnou strojů či vozidel.

VÝHODY TECHNOLOGIE
Bohatá výbava
Výdejní stojan s PC programem (2 000 uživatelů)

Poskytujeme kompletní dodávku naftových stojanů

Identifikace uživatelů pomocí čipů nebo PIN

včetně montáže a zaškolení obsluhy.

USB rozhraní pro přenos dat

Zjednodušte evidenci zásob PHM, eliminujte zbyteč-

Jednoduše přehledný vysoce kontrastní displej

né náklady na dopravu a zlepšete bezpečnost provozu díky výdejnímu stojanu HDM Profesional.
Prodávejte legálně naftu smluvním partnerům pomocí certifikovaného stojanu HDM PRO-E (MID).

Možnost připojení druhého výdejního místa
(AdBlue, B100 – biodiesel) do jednoho zařízení
Jednoduchá evidence zásob PHM
Vyrobeno v Německu

HDM 50/80/150 PROFESIONAL
Technická specifikace
Určeno pro vnitropodnikový výdej s možností prodeje na fakturu (HDM PRO-E)
Čerpadlo: zubové čerpadlo uložené v keramickém pouzdře
Přípojka: 400 V 50 Hz
Průtok:
max. 45 l/min / max. 75 l/min / max. 145 l/min.
Max. sací výška: 4 m - DN 25
Princip měření průtoku: čtyřpístový průtokoměr
Přesnost: +/- 0,5%
(pro HDM PRO-E s certifkací dle MID)

Připojení: G 1 1/4“
Sací potrubí: min. DN 32
   min. DN 50 (pro průtok 150 l/min.)
Obal: robustní práškově lakovaná ocel
Tank automat
HDA PRO: do 2 000 uživatelů USB rozhraní pro
data transfer, čtečka čipů
Displej: grafický LCD displej, podsvícený, 640 x 480 px
Paměť: možnost uložení až 2 000 tankování
Médium: nafta
Teplota média: od -20°C do + 55°C

Výdejní hadice: 4 m DN 19 (DN 25),
Automatická pistole A2010,
Držák výdejní hadice

Teplota prostředí: od -10°C do + 35°C
Interní paměť pro cca. 10 000 operací

(možnost objednání s výdejní pistolí Elaflex)

Připojení stojanu přes USB, RS 232, LAN, WAN,
WIFI, GPRS
SW – HD manager eco v ceně stojanu
Identifikace pomocí RFID čipů 125 kHz
Přístup přes identifikaci řidič/vozidlo
Možnost připojení sondy orientačního měření
hladiny a čidla minimální hladiny v nádrži

* vlastnosti systému se mohou měnit v závislosti na
viskozitě kapaliny
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