MobiDiaLOG
Mobiel
Brandstofmanagement
systeem

Met het MobiDiaLOG brandstofmanagement system
XCP6QMJGKOGP*CTTGYKLP$TCPFUVQHOCPCIGOGPV
MWPVWXGTVCPMKPIGPKPJGVXGNFQRGH¾EKrPVGYKL\G
controleren en beheersen. MobiDaiLOG is een bewezen
QRNQUUKPIXQQT¿GGVGPEQOOGTEKrNGDGFTKLXGP
toegepast op mobiele tankinstallaties (IBC’s). De
robuustheid van het systeem wordt gewaarborgd
door de specifieke kennis van elektrische voedingen
XCP*CTTGYKLPGPFGMYCNKVGKVXCPFGCRRCTCVWWTXCP
Tokheim. MobiDiaLOG geeft u overal volledig inzicht
en controle over uw mobiele tanklocaties zodat al uw
ingekochte brandstof op de juiste manier gebruikt
wordt.

“*QIGRTQHGUUKQPGNG
maatstaven zijn
belangrijk voor ons,
omdat ze belangrijk
voor u zijn.
Ondersteund door
een wereldwijde
organisatie, begeleiden
de ervaren plaatselijke
vertegenwoordigers u
bij elke stap.”

MobiDiaLOG in een oogopslag
Tankregistratie
Een dialog registratiesysteem met eigen
database en display voor getankte
liters inclusief UMTS modem voor online
toegang en verwerking rapportages.

Automatische
voertuigherkenning
Automatische voertuigregistatie
door middel van het Smartfuel
tanksysteem.

Dispenser

Stroomvoorziening

Een compacte dispenser
inclusief anti-hevelklep en
pulsgever voor accurate
literregistratie.

Voedingonderbreking van de
eigen stroomvoorziening.

Ons MobiDiaLOG Gamma

Automatische voertuigherkenning

Eigen stroomvoorziening

Oplaadbaar accupakket

Alleen voertuigen waarvoor u toestemming
geeft kunnen tanken met de Smartfuel
voertuigherkenning module. Zo heeft u 100%
inzicht in al uw tankingen en verdwijnt er geen
brandstof in jerrycans of voertuigen van derden.

Volledig stand alone tankregistratie voorzien van
robuste Solar module. Met de MobiDiaLOG kunt
u gegarandeerd 4 uur per dag tanken op zonneenergie.

Mobiele tankregistratie met oplaadbaar
CEEWRCMMGV*GVCEEWRCMMGVKUMTCEJVKIIGPQGI
om minimaal 20 dagen te tanken.

Robuust en betrouwbaar
Een intelligent stand alone
brandstofmanagement
systeem dat blijft
presteren onder de
zwaarste omstandigheden.
Ontworpen voor
betrouwbare tankregistratie
en diefstalbeveiliging.

Gebruiksvriendelijke
webapplicatie
MobiDiaLOG beschikt over een
krachtige beheertool met een
eenvoudig te gebruiken layout die gebruikers toegang
biedt tot alle tankgegevens
met behulp van een
standaard webbrowser. Dit
betekent dat u geen software
hoeft te installeren.

MobiDiaLOG
Technische Specificaties*
Onderdelen van de terminal

Optionele perifere apparaten

/KETQRTQEGUUQTMCCTVOGVYGDUGTXGT
enverdeelzuilaansluitingen; EIN-protocol
voor Tokheim verdeelzuilen of RS-485
verbinding voor verdeelzuilen van derden
uitgerust met de juiste distributiekit
6QGVUGPDQTFPWOGTKGMOGVHWPEVKGVQGVUGP
&KURNC[OGVTGIGNUXCPGNMVGMGPU
gebruikerstaal op display kan gekozen
worden, de huidige brandstofafgifte wordt
getoond
4(+&NG\GTM*\VGEJPQNQIKG
)GIGXGPUQRUNCIQR5&MCCTVOGV
plaatselijke back-up op USB-stick
$GXGUVKIFKPTQDWUVG485/QDK&KC.1)DQZ
$GJWK\KPIDGUEJGTOFVGIGPYGGTUKPXNQGFGP
IP65

8QNNGFKICNHCDGVKUEJVQGVUGPDQTF
#PFGTGNG\GTVGEJPQNQIKGrP DKLX+51
magnetische kaart, Dallas sleutel,
automatische voertuigidentificatie)
)245OQFGOXQQTCHUVCPFUDGFKGPKPIFCCT
waar geen ADSL beschikbaar is
6CPMKPJQWFOGGVU[UVGOGP
1NKGOCPCIGOGPVU[UVGGO XGTDKPFKPIXKC
pulsen)
)25VTCEMVTCEGOQFWNGXQQTTGCNVKOG
plaatsbepaling
6KEMGVRTKPVGT /+&EQP¾IWTCVKGU
uitgezonderd)
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Voor meer informatie en gedetailleerde contactinformatie voor
elk land, gelieve onze website www.tokheim.com te bezoeken of
stuur ons een e-mail op info@tokheim-international.com.
*Aangezien Tokheim regelmatig haar producten verbetert om
steeds beter te beantwoorden aan de marktontwikkelingen en
de wettelijke eisen, behoudt zij het recht voor om de specificaties
van deze producten en dit document zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.

www.tokheim.com/profleet

