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LocSys 2015 er den kraftfulde og stabile terminal til lukkede anlæg. 
LocSys2015-terminalen er udviklet til en tankstationer der kræver identifikation og dataindsamling

Logos
LocSys 2015
Kraftfuld og stabil terminal

Styrer op till 4 pumper

Stor kapacitet

Kommunikerer med alle kendte pumper

Rustfrit kabinetß

LocSys 2015 kan styre op til 4 pumper. LocSys 2015 overfører data via 
LAN, GPRS eller GSM modem til WebFuel / NetFuel.

LocSys 2015 kan administrere 3000 brugere, 3000 vognnummer, 3000 
chauffører og op til 30 produkter samt indeholde 1000 transaktioner, 
inden den skal tømmes for data. 
Der foretages bruger identifikation via magnetkort, Dallas nøgle eller 
RFID tags

LocSys har kommunikationsinterfaces til alle anerkendte pumper, som 
findes på markedet (Tatsuno/Tokheim/Ljungman/Kienzle/Autotank/TES 
mm).  

Terminalen leveres i rustfrit kabinet, med eller uden søjle og vægbeslag. 
LocSys kan også indbygges i flere anerkendte standere på markedet.
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• Rustfrit kabinet med eller uden søjle
• Magnetkort læser
• LCD display (2 linjer af 16 tegn)
• Matrix tastatur (16 tasters)
• 2 Pumpeinterface
• 4 Potentiale fri kontakter for frigivning 

(8 A)
• 4 Pulstæller indgange
• 4 Indgange for pistol kontakt
• Indgang for manuel drift

• Tilslutning af netkort (LAN/WLAN) eller 
imodem  (GSM/GPRS)

• 1 RS-485 for udvidelseskort til pumper 
(krævet for elektronisk-styret)

• 1 Nøgle for manuel drift
• ibutton/Dallasnøgle sensor
• RFID sensor
• CPU til brug i udsatte omgivelser
• LocSys 2015 Software
• 

Tekniske specifikationer

Logos LocSys 2015
Empowered logic

Terminal type
• Brændstofterminal

Dimensioner & Forsyning
• Mål Hoved: 360 * 360 * 310 mm (H*B*D)

• Mål Sølje: 1180 *  350 * 350 mm (H*B*D)

• Vægt Hoved: 21 kg
• Vægt Sølje: 11 kg 
• Forsyning: 230 VAC 50 Hz

Optioner og Tilbehør
• GSM Modem 

• GPRS Modem

• Netværk : LAN / WLAN (TCP/IP protokol)

• ibutton/dallasnøgle sensor

• RFID sensor

• UPI-kort for kommunikation til pumper

• Lokal kort – Magnet og RFID

• ibuttons/Dallasnøgler

• Indlæsningskit for Dallas

• NetFuel Server

• WebFuel Server

• FuelWatch Server

• Kundetilpasset Plugins


