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HecPump z dodatkowym oznaczeniem „BL” to idealne rozwiązanie dla małych fl ot z własną zakładową stacją paliw. 

Gwarantuje w pełni efektywne zarządzanie małą, zakładową stacją paliw  przy niezwykle atrakcyjnym stosunku jakości 

do ceny.

Tankowanie

HecPump BL – wariant ekonomiczny.

Typowe zastosowania

Zakładowe stacje paliwZakładowe stacje paliw

Twoje korzyści

  Tankomat i dystrybutor paliwa w 

   jednym urządzeniu, od jednego 

   dostawcy

   Szybkie tankowanie, zwiększona 

    przepustowość na stacji

   Wydajność od 40 do 130L/min. 

   Intuicyjna obsługa

   Szczegółowe analizy zużycia 

   paliwa i zabezpieczenie przed 

   nadużyciami

   Dostępna wersja jednowężowa

  Kompleksowa obsługa 

  posprzedażowa: dostępna infolinia, 

  szkolenia i profesjonalny serwis na 

  terenie całego kraju

  

HecPump BL to połączenie niezawodnego dystrybutora paliwowego 

i nowoczesnego tankomatu. W zależności od potrzeb można dostosować 

wydajność dystrybutora w przedziale 40–130 L/min. HecPump BL w 

pakiecie z oprogramowaniem zarządzającym HecPoll to idealne i 

kompleksowe  rozwiązaniem dla małych fl oty z własną stacją paliw. 
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Może współpracować z

PetroLine – monitoring onLine:

Zdalne monitorowanie pracy tankomatów w czasie 

rzeczywistym. Możliwość natychmiastowej reakcji w 

przypadku koniecznej interwencji serwisowej na stacji.

PetroPoint: Automatyczna 

identyfi kacja pojazdu.

Dane techniczne

Wymiary Wysokość: 1479 mm x Szerokość: 525 mm x Głębokość: 533 mm 

Waga Około 100 kg

Zakres temperatur pracy -25 °C do +55 °C

Klasa ochrony IP44

Pobór mocy Silnik jednofazowy ok. 1,10kW 

Silnik trójfazowy ok. 0,75 kW

Tankomat 60 VA (210 VA z ogrzewaniem)

Wilgotność względna Do 95 %

Zasilanie 230 V AC/400 V AC, +10/-15 %, 50 Hz

Filtr Stal chromowa o grubości 100 μm, fi ltr łatwy do czyszczenia, wielokrotnego użytku

Pistolet dystrybutora ZVA Slimline

Wydajność 40 do 130 l/min +/-10 %

Warianty

• Heconomy BL Czytnik kart (40 l, 80 l, 130 l)

Dystrybutor z wbudowanym tankomatem, oprogramowanie 

HecPoll, czytnik kart chipowych i magnetycznych.

• Heconomy BL Proxi (40 l, 80 l, 130 l)

Dystrybutor z wbudowanym tankomatem, oprogramowanie 

HecPoll, czytnik identyfi katorów bezstykowych Proxi.

• Heconomy BL MIFARE (40 l, 80 l, 130 l)

Dystrybutor z wbudowanym tankomatem, oprogramowanie 

HecPoll, czytnik identyfi katorów bezstykowych Mifare.

Opcje i pakiety

• Wymiana danych interfejs RS232, opcjonalnie TCP/IP lub 

pamięć USB jako manualna wymiana danych.

• Czytnik RFID do odczytu identyfi katorów uprawniających 

do tankowania.

• Pamięć USB do manualnej wymiany danych i jako 

dodatkowa pamięć zapasowa.

• Ogrzewanie do przestrzeni elektroniki.

•  Optilevel – współpraca z systemem pomiaru ilości paliwa 

w zbiornikach.

• Czytnik kart magnetycznych lub chipowych


