PT 4000

Terminal

PT 4000 är en modern och användarvänlig terminal som
är anpassad för drivmedelsanläggningar som drivs i egen
regi. Terminalen kan användas med kort, RFID-taggar eller
med CODABs egen app (för iOS eller Android). Robust och
funktionell design, anpassad för Skandinaviskt vinterklimat.
Utrustad med lättanvänt tangentbord.
Med terminalen ansluten till TapNet via 3G eller 4G kan kan stationen konfigureras, kontrolleras, uppdateras och övervakas på
distans. Vi kan också avhjälpa många fel utan att vara på plats.

Anslutning av pumpar och laddstationer
PT 4000 har pumpprotokoll för alla vanligt förekommande pumptyper
och laddstationer på den nordiska marknaden:
• Wayne DART
• Wayne CL
• Autotank CL
• Tatsuno
• Compaq
• IFSF
• Mekaniska pumpar
• Diverse pumpar från Europeiska tillverkare
• Elladdstolpar
• Laddstationer, OCPP-protokoll
Det går att ansluta ett valfritt antal pumpar till terminalen – även pumpar av olika fabrikat går att
ansluta till samma terminal.

Identifiering och betalning

Anslutning till nivåmätning

PT 4000 kan användas med företagskort, lojalitetskort, fordons- eller chaufförskort mm. Verifiering
sker aningen online eller offline. Det finns också
möjlighet till kontaktlös betalning via RFID, iButton
eller CODABs egen app för iOS och Android.

Nivåmätningssystem går att ansluta direkt till
PT 4000 för snabb och enkel konsolidering och
redovisning. Kontakta oss för information om
kompatibilitet!
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Specifikationer
Terminal PT 4000
Skärm

8” färg

Processor

AMD Geode LX800 processor 500MHz

RAM-minne

200-pin DDR SO-DIMM socket Supports PC3200 SO-IMM
(Unbuffered, no ECC). Maximum memory capacity:1GB

Chipset

AMD Geode CS5536 Companion device

Ethernet

Realtek RTL8111E, 10/100, RJ-45 x 2

Intern lagring

CF I/F: Type I

Kortläsare

2 st Magnetremsekort och RFID kort

PIN pad

Robust tangentbord i metall

Kommunikation

TCP/IP, 3G eller 4G router

Intrångsdetektering

Genom diverse givare och sensorer

Termostatstyrt värmeelement

150 W

Strömförsörjning

230V AC

Materialklass plåt

SS 1312

Ytbehandling

Gulkromatering och pulverlackering

Dimensioner

H=1500 mm B=320 mm D=330 mm

Vikt

58 kg

Notera att den tekniska specifikationen kan komma att förändras när som helst och utan förvarning.

Optioner
•
•
•
•

Kvittoprinter
Interface till nivåmätning
I/O-kort för externt alarm
Petropoint

TapNet
I TapNet kan du övervaka och administrera dina
stationer, priser och transaktioner via ett lättanvänt
webbgränssnitt. Du kan antingen exportera
transaktionerna till ett ekonomisystem eller
skriva ut färdiga fakturor direkt från TapNet.
Det är också i TapNet du anger vilka larm som
ska skickas, till exempel när det är dags att byta
kvittopapper.
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