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FMS set voor Diesel

Item number: 23 497
EAN:
     

Technische gegevens
Aantal gebruikers (biButton): 1000
Aantal voertuigen: 1000
Aantal voertuigen per gebruiker: 50
Soort gebruikersidentificatie: PIN en/of iButton
Display-type en grootte: Verlichte 5 "LCD display
Compatibele besturingssystemen: Linux, MAC, Windows
Spanning (V): 230
Frequentie (Hz): 50
Stroomopname (A): 0,25
Beschermingsgraad: IP54
Anschlusskabel mit Eurostecker, Länge 
(m): 2
Maximum discharge volume adjustable 
(L): 0-999
Vulstanddrempel instelbaar wanneer de 
tank leeg is  (L): 0-999
Opmerking:
Vulstanddrempel wordt bepaald door 
berekening
Aantal vulstations: 2
Afmetingen lxbxh (mm): 240 x 156 x 56

Specificatie
 ● SD-Kaart (84 023)
 ● SD-kaartlezer voor de USB-poort (84 235)
 ● Software en bedieningshandleiding op CD-ROM
 ● 7 iButtons in zwart voor gebruiker (5 stk.), rood voor onderhoud (1 stk.) en groen voor

supervisor (1 stk.)
 ● Tankpistool houder (23 066) met 3 m kabel en connector (83 012) voor verbinding 

met FMS
 ● Impulsgever (IPG) (23 820) met kabel, 3 m en aansluitstekker (83 012)
 ● Vloeistof management systeem (FMS) in een aluminium behuizing (23 499)

Bijzondere kenmerken
 ● In FMS geïntegreerde verwarming maakt leesbaarheid ook bij lage temperaturen 

mogelijk (getest tot -25 ° C)
 ● Met de FMS kunnen twee tanks bediend worden
 ● Gebruikersidentificatie via PIN en/of iButton
 ● Gebruiksvriendelijke PC-applicatie voor de configuratie en installatie van de tank, 

inhoud, gebruikers en voertuigen
 ● De PC-toepassing controleert om de 10 dagen of een update beschikbaar is
 ● Alle gegevens kunnen worden ingesteld op de PC en overgebracht worden naar de 

FMS via de SD-kaart
 ● De gegevens van de tank activiteiten kunnen gemakkelijk worden gelezen op een PC

en geëxporteerd naar andere toepassingen voor de analyse, een USB-adapter voor 
de SD-geheugenkaart wordt meegeleverd

 ● De meegeleverde SD-kaart heeft ruimte voor de opslag van enkele duizenden 
tankhandelingen

Verpakking
Afmetingen lxbxh (mm): 370 x 225 x 205
Verpakkingseenheid: 1.0
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