
Potřebujete mít kompletní přehled o stavu PHM na Vaši ČS?

Potřebujete mít jistotu zabezpečení Vaší ČS proti únikům PHM?

Chcete zamezit krádežím PHM na Vaší ČS?

TLS4 – systém měření hladin  
a indikace úniků PHM

VÝHODY
 Okamžitý přehled o stavu PHM v nádržích

 Non-stop monitoring úniků PHM

 Vysoká přesnost měřícího systému zabraňující 
krádežím PHM

 On-line přístup k datům pomocí vzdáleného 
připojení

 Všechny důležité informace na jednom místě 
přístupné přes barevnou LCD dotykovou 
obrazovku

 Připojitelné na všechny standardní pokladní 
systémy používané v ČR

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Systém měření hladin a indikace úniků TLS4 
od společnosti GVR je ideálním řešením pro všechny 
typy středních a velkých ČS. Kombinuje v sobě 
systém měření hladin s non-stop monitoringem 
meziplášťů potrubních rozvodů a nádrží. Díky této 
kombinaci získáte kompaktní monitorovací systém 
plně zabezpečující bezproblémový chod Vaší ČS.
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K O N T A K T

TECHNICKÉ PARAMETRY
 7” VGA LCD barevný dotykový displej

 Možnost připojení v kombinaci 12 sond  
a 12 čidel

 Vestavěné 2 reléové výstupy

 Vícestupňové zabezpečení přístupů 
a uživatelských účtů

 Nastavitelné alarmové hladiny 

 Zvukové a vizuální alarmové hlášení 

 Interní záloha až 3 let kontinuálních dat

 Komunikace přes: 
2x seriový port RS 232/RS 485 
3x ethernet (2x skryté IP) 
(IFSF přes TCP/IP) 
2x USB port

 Podpora připojení přes externí modem

 SW pro zprávu dat přes webové rozhraní 

 Možnost připojení externí tiskárny

 Možnost verze bez displeje

 Provozní rozsah: 0°C až 50°C (32°F až 109°F)

 Provozní rozsah sond: -40°C až 70°C (14°F až 
158°F)

 Indikace vody v nádrži

VOLITELNÉ ROZŠÍŘENÍ
 Monitoring závozů PHM na čerpací stanici

 Automatická kalibrace nádrží (AccuChart™)

 Business Inventory Reconciliation (BIR) 

 Hourly Reconciliation Monitoring (HRM)

 Automatický test úniků a kontroly funkce čidel 
(SLD)

 Emailové zasílání zpráv

 Propojitelné na nejnovější sondy MAG PLUS 
včetně plováků hustoty. Měřitelná média 
BENZIN, NAFTA, E85, B100, AdBlue, LPG, 
Směsné produkty, Oleje, Průmyslové kapaliny 
a chemikálie

 Připojení monitoringu funkce rekuperace

 Kompatibilní se sytémem TLS-RF pro instalaci bez 
nutnosti kabelových rozvodů (WIFI)

Software optimalizovaný pro přístup přes tablety 
a mobilní telefony


