Samoobslužné výdejní

stojany UNICARD®

pro vnitropodnikový
výdej a prodej třetím
osobám

Výhody:
• Samoobslužný NON STOP provoz

• Evidence spotřeby vozidel

• Úspora pracovních sil

• Přenos dat do účetního systému

• Metrologické ověření pro prodej třetím

• Možnost prodeje za hotové

osobám
• Dálková správa dat
• Ochrana proti zneužití – zadání autorizace
PIN kodem

• Nízké provozní a servisní náklady
• Volba výkonu výdeje PHM (rozsah
40-125 l/min)
• Předvolba množství PHM

Metrologicky ověřené výdejní stojany s řídící elektronikou UNICARD® jsou určeny pro evidenci
vnitropodnikového výdeje a pro prodej třetím osobám.
Tyto samoobslužné výdejní stojany jsou evidovány v sektoru čerpacích stanic s vymezeným přístupem a prodejem.
Slouží především pro kontrolu spotřeby podnikových vozidel, traktorů či kombajnů. Současně
umožňuje prodej PHM zaměstancům i smluvním partnerům, rovněž s možností evidence výdeje a
spotřeby.
Řídící elektronika UNICARD® je instalována do českých renomovaných výdejních stojanů značky
ADAST a TATSUNO.
Výdejní stojany PHM jsou výhradně v jednostranném provedením pro nesoučasný výdej jednoho
nebo dvou produktů. Každý produkt má samostatnou hadici a lze jej doplnit automatickou teplotní
kompenzací výdeje (ATC 15°C).
Výdejní stojany je možné vybavit integrovanou tiskárnou pro tisk dokladů o výdeji.
Řízení ČS je prováděno systémem UniPOS s využitím komunikační linky mezi elektronikou
stojanu a řídícím počítačem provozovatele. Komunikační rozhraní se provádí kabelem, LAN
nebo bluetooth komunikací.

Základní charakteristika:
Moderní způsob neveřejného výdeje PHM s prodejem třetím osobám
Výdej PHM je založen na identifikaci řidiče i vozidla zvoleným typem identifikátoru (čip, karta) a
znalosti čtyřmístného kontrolního čísla (PIN)
Vhodný je zejména pro řízení podnikových ČS
Možnost čerpání s předvolbou kredity, limity, speciální zákazy
Široká škála identifikátorů – bezkontaktní radiofrekvenční karty, „touch“ čipy atd.
Kovová masivní klávesnice 4×4 klávesy, provedení antivandal
Nenulovatelné litrové elektromechanické součtové počítadlo pro každou výdejní hadici
Systém rekuperace benzínových par s elektronickou kontrolou a signalizací
Jednoproduktové výdejní stojany jsou osazeny jednou výdejní hadicí
Dvouproduktové výdejní stojany jsou osazeny dvěma výdejními hadicemi s nesoučasným výdejem
produktů
Výdejní pistole a hadice ZVA-ELAFLEX
Velký grafický displej, zobrazení litrů, případně jednotkové a celkové ceny
Ovládací elektromagnetické ventily pro přesné čerpání na předvolenou částku nebo množství
Výkon výdeje lze volit v rozmezí 40-125 l/min v závislosti na zvoleném sacím čerpadle
Přesnost výdeje ± 0.25% při minimálním odběru 2 dm3
Elektrické motory třífázové, 3 x 400 V / 50 Hz, 0.75 kW, 1 395 ot.min-1
Napájení elektroniky 230 V, + 10% - 15%, 50 VA, 50 Hz
Variabilní barevné řešení
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