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Typowe zastosowania

Zakładowe stacje paliw

Mobilne stacje paliw

   

Dzięki swojej niezawodności, różnym wariantom wykonania i szerokiemu zakresowi funkcjonalności tankomat 

Heconomy sprawdzi się znakomicie na każdej zakładowej stacji paliw.

Autoryzacja

Heconomy – sprawdzony i niezawodny dla 
zakładowych stacji paliw.

Twoje korzyści

  Szybka i bezproblemowa identyfi kacja

  Intuicyjna obsługa 

 Trwała, odporna na  warunki 

  atmosferyczne i opary paliwa 

  obudowa

  Do wyboru: wykonanie wolnostojące, 

  wiszące, mobilne

  Przeznaczona dla małych i średnich 

  fl ot

Kompleksowa obsługa 

posprzedażowa: dostępna infolinia, 

szkolenia i profesjonalny serwis na 

terenie całego kraju

Tankomat Heconomy szybko i bezbłędnie skontroluje uprawnienia do 

tankowania, zainicjuje proces wydawania paliwa przez dystrybutor a 

następnie zapamięta wszystkie dane niezbędne do rozliczenia paliwa. 

Wbudowana drukarka na życzenie kierowcy wydrukuje pokwitowanie 

zawierające wszystkie informacje na temat tankowania. Zapisane przez 

tankomat informacje po udostępnieniu do oprogramowania HecPoll 

pozwolą sporządzić szczegółowe analizy i raporty na temat pobranego 

paliwa w rozbiciu na poszczególne pojazdy i kierowców. 
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Dane techniczne

Wymiary Wysokość: 1600mm x Szerokość: 280mm x Głębokość: 405mm (wersja wolnostojąca)

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

Waga Około 65 kg (wersja wolnostojąca); 

Około 18 kg (wersja naścienna i mobilna)

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

Klasa ochrony IP44

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

Pobór z ogrzewaniem: ok. 220 VA +/-10 %.

Wilgotność względna Do 95 % (dopuszczalna kondensacja)

Wyświetlacz Wyświetlacz grafi czny 240 x 128 DOTS

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

10 V DC do 36 V DC dla Heconomy Mobile

Obszar zastosowania Zakładowe stacje paliw

Warianty

• Wersja podstawowa

Heconomy – wariant wolnostojący.

• Wersja naścienna i kompakt

Dla stacji paliw z ograniczoną przestrzenią.

• Wersja CRID

Rozwiązanie przeznaczone do zabudowy w dystrybutorze.

• Heconomy Mobile

Rozwiązanie mobilne przeznaczone do stosowania na 

cysternach paliwowych (mobilnych stacjach paliw).

Opcje i pakiety

• Router LTE, WLAN, DSL do transmisji danych.

• Czytnik RFID do odczytu identyfi katorów uprawniających 

do tankowania.

• Drukarka paragonów do wydruku potwierdzeń.

• Czytnik kart chipowych i magnetycznych. 

• Ogrzewanie do ogrzewania elektroniki i drukarki.

• Optilevel – współpraca z systemem pomiaru ilości paliwa w 

zbiornikach.

• Pamięć USB do manualnej wymiany danych i jako 

dodatkowa pamięć zapasowa.

• eReady – rozwiązanie dla paliw alternatywnych i ładowania 

pojazdów elektrycznych.

Może współpracować z

Program HecPoll: Zarządzanie danymi klientów, 

zarządzanie kartami i limitami w czasie rzeczywistym, 

instalacja lokalna lub w chmurze jako rozwiązanie SaaS.

Aplikacja do tankowania easy2fuel:

Przyspiesz proces tankowania i zaoferuj swoim 

klientom nowoczesny proces autoryzacji podczas 

tankowania dzięki naszej aplikacji easy2fuel.

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.


