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Typowe zastosowania

Zakładowe stacje paliw

Podstawowy model tankomatu Heconomy BL spełnia wszystkie istotne wymagania nowoczesnej zakładowej stacji 

paliw. Bardzo korzystny stosunek jakości do ceny sprawia, że Heconomy BL jest niezwykle atrakcyjny dla małych fl ot.

Autoryzacja

Heconomy BL – sprawdzony i niezawodny 
dla małych zakładowych stacji paliw.

Twoje korzyści

  Szybka i bezproblemowa identyfi kacja 

  kierowcy i pojazdu

  Intuicyjna obsługa

   Trwała, odporna na warunki 

  atmosferyczne i opary paliwa 

  obudowa

  Urządzenie w wersji  naściennej lub na 

  solidnej podstawie

   Idealne rozwiązanie dla małych fl ot

Kompleksowa obsługa 

posprzedażowa: infolinia, szkolenia i 

profesjonalny serwis na terenie całego 

kraju

Zakres funkcjonalności tankomatu Heconomy z dodatkowym 

oznaczeniem „BL” jest ograniczony w porównaniu do standardowej 

wersji tankomatu Heconomy. Mimo to tankomat ten umożliwia w pełni 

efektywne zarządzanie małą, zakładową stacją paliw  przy niezwykle 

atrakcyjnym stosunku jakości do ceny. Uzupełniony o oprogramowanie 

HecPoll tankomat Heconomy BL jest idealnym rozwiązaniem do 

automatycznego tankowania małych fl ot.
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Dane techniczne

Wymiary Wysokość: 260 x Szerokość: 440 x Głębokość: 145 mm (wersja naścienna)

Waga Około 18 kg (wersja naścienna)

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

Klasa ochrony IP44

Pobór mocy Podstawowy pobór mocy: ok. 70 VA +/-10 %

Wilgotność względna Do 95 % (dopuszczalna kondensacja)

Wyświetlacz Wyświetlacz grafi czny 240 x 128 DOTS 

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

Obszar zastosowania Małe, zakładowe stacje paliw

Warianty

• Jednostka podstawowa Heconomy BL

Urządzenie wiszące do montażu na ścianie lub na solidnej 

podstawie w komplecie z aplikacją zarządzającą HecPoll.

• Dostępne warianty: z czytnikiem Proxi lub czytnikiem 

Mifare.

Opcje i pakiety

• Czytnik RFID do odczytu identyfi katorów uprawniających 

do tankowania.

• Czytnik kart magnetycznych lub chipowych

• Opcjonalne rozszerzenie pamięci możliwa obsługa 

nawet do 9990 identyfi katorów.

• Optilevel współpraca  z systemem pomiaru ilości paliwa w 

zbiornikach.

• Pamięć USB do manualnej wymiany danych i jako 

dodatkowa pamięć zapasowa.

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.


