PT 1000

Terminal

PT 1000 är en robust, men modern terminal med en pekskärm
som inte repas i första taget. Med menyer på flera olika
språk, RFID-läsare och en stor 6,5”-skärm är den enkel att
använda. Terminalen kan användas med RFID-taggar eller
CODABs mobilapp (för iOS eller Android) som identifierar
förare och fordon.
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 1000 har pumpprotokoll för seriell anslutning till alla vanligt förekommande pumptyper och laddstationer på den nordiska marknaden:
• Wayne DART
• Wayne CL
• Autotank CL
• Tatsuno
• Compaq
• Petrotec Euro 2000/50
• IFSF
• Mekaniska pumpar
• Diverse pumpar från Europeiska tillverkare
• Laddstationer, OCPP-protokoll

Identifiering och betalning

Anslutning till nivåmätning

PT 1000 kan användas en RFID-tag eller två taggar
i kombination med varandra (fordon + förare) för
ökad kontroll över drivmedelsförbrukningen.
För ännu bättre tillförlitlighet kan terminalen
konfigureras så att mätarställning ska anges vid
varje tankning.

Nivåmätningssystem går att ansluta direkt till
PT 1000 för snabb och enkel konsolidering och
redovisning.
Kontakta oss för information om kompatibilitet!
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Specifikationer
Terminal PT 1000
Skärm

6,5” färgpekskärm

Processor

Intel® Celeron® J1900 Processor SoC

RAM-minne

DDR3L 1333 SODIMM Memory up to 8GB

Chipset

Intel® Celeron® J1900 Processor SoC

Ethernet

Realtek RTL8111E, 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2

Intern lagring

SSD disk mSATA 16 GB

Kortläsare

RFID

Kommunikation

TCP/IP, 3G eller 4G router

Intrångsdetektering

Genom diverse givare och sensorer

Termostatstyrt värmeelement

30 W

Strömförsörjning

230V AC

Materialklass plåt

SS 1312

Ytbehandling

Gulkromatering och pulverlackering

Dimensioner

H=339 mm B=418 mm D=303,5 mm

Vikt

14 kg

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

Optioner
•
•
•
•

Interface till nivåmätning
I/O-kort för externt alarm
Ram för pumpmontering
Fot till fristående montering

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.
Vi TapNet kan också enkla

Teknisk support
Hos oss får du personlig teknisk support som är
anpassad efter dina förutsättningar. Vi har lång
erfarenhet av att hantera utrustning från olika
tillverkare, av både nyare och äldre modeller
och hjälper dig att få alla delar att fungera
tillsammans.
Välkommen till CODAB!

CODAB AB

• Höjdrodergatan 24

•

212 39 Malmö

•

040-93 60 90

•

info@codab.se

•

www.codab.se

