MATRIX GER DIG
• Ta total kontroll
• Maximal besparing
• Enkel installation
• Trådlöst system
• Går att
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MATRIX FÖR ATT DEBITERA MERA
Ett modernt och flexibelt RF-system för påfyllnad och lagerstyrning av oljeprodukter samt ren glykol.
Matrix är ett användarvänligt och erbjuder en enastående flexibilitet. Mycket lätt att anpassa till just Era
unika behov för kontroll av olja och glykol. Med MATRIX får Ni full kontroll över oljeförbrukningen. Med
MATRIX är det enkelt att skräddarsy en funktion som passar just Era behov. Systemet är trådlöst, allt för
att göra det enkelt att installera. MATRIX kan med fördel installeras i såväl befintliga som nya anläggningar och som tillval integreras i befintliga ekonomisystem. MATRIX ger möjlighet att installera upp till 8
st transievrar, 300 st utloppsmätare, 50 st tankar med övervakning och upp till 1000 st användare.

Programvara

Mjukvara för upp till 1000 användare inkl 5,0 m USB kabelför anslutning mellan dator-transeiver

Transceiver

Transievern sänder och tar emot information från mätare/ tankar
och pumpkontroll och vidarbefodrar informationen till arbetstationen. En transiever täcker i det flesta fall upp till 1200 m2 lokalyta.
En tranciever kan hantera upp till 300 utloppspunkter.

Pumpkontroll & Tanknivåmätare

Pumpkontrollen ser till att göra systemet trycklöst då det inte
används vilket förhindrar olyckor. Tanknivåmätare övervakar nivån
i en tank med ultraljud. Med denna installerad blir det möjligt att
skicka beställningar av olja till oljeleverantören. Den kan även
övervaka spilloljetank och automatiskt beställa tömning.

Mätare

Mätare med egen intelligens skickar information trådlöst till datorn
Upp till 300 st mätare kan anslutas till MATRIX.
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Programvara Matrix
Artikelnummer
Max antal transiver
Max antal mätare
Max antal tankkontroll
Klient PC i nätverk
Max antal användare

Professional Premier

256635
2 st
100 st
12 st
6 st
500 st

256634
8 st
300 st
50 st
300 st
1000 st

Transiever
Transievern sänder och tar emot information från mätare/ tankar och pumpkontroll och
vidarbefodrar informationen till arbetstationen. En transiever täcker i det flesta fall upp
till 1200 m2 lokalyta. En tranciever kan hantera upp till 300 utloppspunkter.
Benämning
Transiever
USB-kabel
USB-converter
Matningskabel

Artikelnummer
257464
15T999
255731
119572

Mätare
Mätare med egen intelligens skickar information trådlöst till datorn. Upp till
300 st mätare kan anslutas till MATRIX. Väldigt enkelt att bygga ut system med
fler mätare.
Artikelnummer
Avsedd för
Max flöde

24H134
Olja
18,9 l/min

24H148
Olja
53,0 l/min

24H138
24H140
Växellådsolja Glykol
18,9 l/min
18,9 l/min

Pumpkontroll
Pumpkontrollen ser till att göra systemet trycklöst då det inte används vilket förhindrar
olyckor.
Artikelnummer

247436

Tanknivåmätare
Tanknivåmätare övervakar nivån i en tank med ultraljud. Med denna installerad blir det
möjligt att skicka beställningar av olja till oljeleverantören. Den kan även övervaka
spilloljetank och automatiskt beställa tömning.

Artikelnummer

256285

www.germ.se

