
Neste generasjon i ekstern lagerstyring.
Komplett kontroll av flere tank- og anleggs 
lagre fra en skjerm.

Se Cloud Gauge-
nettstedet via en hvilken 

som helst nettaktivert 
datamaskin, nettbrett eller 

smarttelefon.

Cloud Gauge

Cloud Gauge

Koble opp til 4 x tanker som standard med 
web-oppdatering i sanntid for enkelte eller 

flere tanklagre. Oppgrader Cloud Gauge for å 
muliggjøre overvåking av opptil 8 tanker!

Hendelser og oppdateringer sendes 
automatisk til Cloud Gauge nettportalen 
- Velg en frekvens som passer dine 
forretningsbehov.

O
ppdateringer i sanntid
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Dimensjoner (B x H x D)

Strømforsyning

Drift temperatur

Teknologi

Sikkerhet 

Installasjonstid 

Kompatibilitet 

120mm x 60mm x 200mm

90-240 volts

-25° to +50°

Integrert ruter for 2G/3G/4G kommunikasjon. GPS-modul. 

Kryptering på høyt nivå

1 - 2 timer (avhengig av eksisterende tankinstallasjon)

Alle industrielle nivå sensorer

FUNKSJONER OG FORDELER:
Cloud Gauge kommuniserer automatisk til vår sikre nettportal for 
lageradministrasjon, og sender oppdateringer i sanntid for enkelte 
eller flere tanklagre.

Cloud Gauge har en integrert ruter for å dra nytte av 2G, 3G og 4G 
kommunikasjon. Det innebygde GPS-modulet og antennen oppdaterer 
nettportalen automatisk med sporing- og lokasjonstjenester. 

Koble opp til 4 tanker som standard for å inkludere en rekke forskjellige 
produkter eller oppgrader Cloud Gauge for å overvåke 8 tanker.

Tilpass frekvensen av lageroppdateringer: En gang om dagen, 
en gang i timen eller sanntid ... velg en frekvens som passer dine 
forretningsbehov.

I tillegg kan du sette opp automatiserte e-postmeldinger for å varsle 
lageradministratoren eller drivstoffleverandøren om at en leveranse er 
nødvendig. Motta varsler når en leveranse kommer og lagernivåene 
oppdateres.

  

CLOUD GAUGE TILBYR:
• Overvåk 4x tanker som standard. Oppgrader Cloud Gauge  
 for å overvåke 8x tanker.

•  Oppdateringer i sanntid.

• Tilpass frekvensene for oppdateringene.

• Automatiserte e-postmeldinger for å varsle om levering 
 eller at levering er nødvendig.

• Regional, nasjonal eller global lageroversikt.

• Kontroller flere tanker og anlegg fra en enkel skjerm  
 erstatter behovet for programvare på flere steder.

• Automatiserte lageravstemmingsrapporter, grafer og 
   oppsummeringer av bruksrapporter sendt direkte til  
   innboksen din

• Innebygd GPS-modul for sporing og plasseringstjenester

• Full kontroll av rapporter, temperaturer, nivå fall, lagernivåer osv. 

• Tilgjengelig med ekstern antenne for svake signalområder

Cloud Gauge, markedets mest populære tank nivå systemer koblet via en enkel 
kabelforbindelse som tilbyr enkel og effektiv nettbasert lager kontroll.

CLOUD GAUGE SPESIFIKASJONER:
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