
Neste generasjons løsning for drivstoffhåndtering,
slik at du kan spore hver liter drivstoff med kontaktløs teknologi
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‘Den eneste løsningen på markedet for
et 2 pumpe system ved et lavere budsjett.’

Tilgang til Connect fra nettaktivert PC, nettbrett og smarttelefon. 

• Ingen programvare nødvendig.

• Sentralisert rapportering - Se alle anlegg 
    på en skjerm.

• Ha kontroll ved kjøretøy eller sjåfør. 

• Et sikkert nettsted for overstyringsanlegg.

• Eksporter til TSM nettstedet.

• Transaksjon og lagernivå informasjon er          
    tilgjengelig for ubegrensede brukere.

• Angi tilgangnivå for å begrense tilgangen for   
    enkelte personell eller avdelinger.

• Tilpass rapportene og se dem i valgfri format.

Sapphire Lite og Connect er kombinert 
for å danne et pengebesparende verktøy 
som gir brukervennlig rapportering og 
kontroll.
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SAPPHIRE LITE SPESIFIKASJONER
Dimensjoner (B x H x D)

Strømforsyning

Temperaturområder

Teknologi

Sikkerhet 

Installasjonstid 

Kompatibilitet 

B: 272mm H: 240mm D: 65mm

100-240VAC 50-60Hz (12 Volt er tilgjengelig art. nr.: 80015733) 

-30° to +50°

Manuell synkronisering via USB minnepenn

Kryptering på høy nivå

1-2 timer (Avhengig av anlegget)

Mekaniske pumper (1-2), RS232 og RS485 tanknivå oppgradering er tilgjengelig.

FUNKSJONER OG FORDELER
Spor hver liter drivstoff eller væske fylt med Sapphire Lite 
terminalen, neste generasjon av administrasjons terminaler, 
ved hjelp av kontaktløs teknologi og for sikker og kontrollert 
drivstoff fylling. 

Lite løsningen gir en kostnadseffektiv administrasjon med 
kjøretøy/sjåfør og lagerrapportering via den sikre MCS
Connect nettstedet. 

Vår MCS Connect nettside er et 
verktøy for å spare penger, og 
gir brukervennlig rapportering 
og kontroll. 

Tilgang til MCS Connect fra hvilken 
som helst nettaktivert PC, nettbrett 
eller smarttelefon som eliminerer 
kravet til programvare installert på 
bare en PC. Ubegrensede brukere 
har tilgang til MCS Connect 
nettstedet og full kontroll over 
hvem som kan få tilgang til og 
endre transaksjons- og lagerdata.

SAPPHIRE LITE TILBYR
• Sikker kontaktløs teknologi for å spore hver liter.

•  Standard og backup minne med kapasitet på  
   4000+ transaksjoner.

• Opptil 250 brukere med kontaktløs kjøretøy eller sjåfør brikke.

• Oppgrader din terminal for å bruke vårt nye V-Tag system  
   (virtuelle koder) - ikke mer behov for fysiske koder, bare 
   skriv inn PIN-koden din for å starte fylling.

• Komplett QWERTY tastatur for enkel kilometer og data inntasting. 

• Overstyrings bryter tilgjengelig for manuell fylling.  

• Sentralisert rapportering - Se alle anlegg på en skjerm.

• En kostnadsbesparende løsning for små, medium
   eller store flåter.  

• Spor drivstoff pr. kjøretøy eller sjåfør.

• Mulighet for å oppgradere til 2 pumper

• Lagernivå kontroll.

• Nå med RS232 eller RS485 tilkobling for nivåmåler.

RS232 og RS485 tanknivå 
kommunikasjon

USB
Teknologi

Mulighet for å
oppgradere til 2 pumper
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