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LocSys 5015, en avanceret og stabil terminal
LocSys 5015 terminalen er en avanceret terminal som kan anvendes både til tankanlæg og vaskeanlæg, 
som kræver identifikation og dataopsamling

Logos
LocSys 5015
Avanceret terminal

Mange fordele
• Bruger identifikation via magnetkort, chipkort, iButton/dallasnøgle, 

eller RFID tags. 
• Support for selskabskort, lokalkort, loyalitetskort, vogn- og 

chaufførkort, mm
• Sprogvalg – dansk, svensk, norsk, tysk, fransk, engelsk.
• Mulighed for interface til selskabers ERP og host systemer
• Kan leveres med eller uden sølje og med mulighed for 

vægmontage.
• Overfører data til WebFuel, WebWash eller NetFuel via netværk 

(LAN eller WLAN via TCP/IP), GPRS eller GSM
• Supportere niveaumålingssystemer, prisskilte og eksterne alarmer. 
• Interfaces til alle anerkendte pumper, som findes på markedet 

(Tatsuno/Tokheim/ Ljungman/Kienzle/Autotank /TES mm).
• Interfaces til alle anerkendte vaskemaskiner, som findes på 

markedet. Terminal kan styre 1 vaskemaskine eller 12 stk. ”gør det 
selv” vaskepladser. 

• Supportere vaskeklub og CodeWash (Ran koder).
• Designet og bygget til et råt udendørs klima 24/7/365
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• Rustfrit kabinet med eller uden søjle
• 6,4” farve touch skærm
• Indstikskortlæser – Chip & magnet
• ibutton/Dallasnøgle sensor
• RFID sensor
• Industri CPU til brug i udsatte 

omgivelser

• Kvitteringsprinter
• Strømforsyning 
• Windows Software
• LocSys 5015 Software
• MobilePay sobftware modul
• Vaskeklub software modul
• Ran kode software modul

Tekniske specifikationer

Logos LocSys 5015
Empowered logic

Terminal typer
• Brændstofterminal
• Vasketerminal

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
• ibutton/dallasnøgle sensor

• RFID sensor

• Kvitteringsprinter

• UPI-kort for kommunikation til pumper og 

prisskilte

• I/O interface til vaskemaskiner

• I/O-kort for f. eks eksterne alarmer

• Router for kommunikation

• ATD modul – Anti Theft device
• Lokal kort – Magnet og RFID
• ibuttons/Dallasnøgler
• Indlæsningskit for Dallas
• NetFuel Server
• WebFuel Server & WebWash Server
• CodeWash
• Maintenance Server
• FuelWatch Server
• Kundetilpasset Plugins


