
Калиброван габарит с алуминиева дюза за ръчно измерване на нивото на горивото

Седла тип N.2

Система за откриване на течове

Основни функции:

 Широчина на пропускателния отвор 600 мм, снабден с уплътнение и болтова капачка. 

Зареждащ отвор за достъп с заключваща се бърза капачка и предпазен клапан за 

препълване.

 Вентилацията е снабдена с предпазна мрежа за пламъци

Всмукателна линия с крачен вентил и филтър

Двоен резервоар за дизелово гориво, с капацитет 20 000 литра, оборудван с  Eurovac

Детектор, сонда за измерване на нивото Digimag, дозатор за дизелово гориво и Emiltouch 

управление. Система с принтер.

Двупластов хоризонтален цилиндричен резервоар, направен от въглеродна стомана 

S235JR съгласно UNI EN 10025.  Проектиран и произведен в съответствие с UNI EN 12285-2. 

Процедурата по заваряване отговаря на EN 28. 

ЦИСТЕРНА ЗА ГОРИВО 
МАРКА EMILIANA SERBATOI 

КАПАЦИТЕТ 20 000 литра 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 



обща 

дължина, 

mm 

Стълба Тегло,кг

5,142 да 3,75020,000 6+4 2300-2320

DIGIMAG 

Звуков сигнал : минимум 70 dB(A)

Капацитет
Вътрешна дебелина, 

mm

Диаметър вътрешен, 

мм

Диапазон на работната температура : -5/+50 °С

Захранващо напрежение : AC  100-240 V
Работно налягане: Интерстициално пространство: -60 

до -85 mbar.

Изход за превключване – релеен контакт: 1 контактен 

превключвател без напрежение 

Номинална мощност <10 VA

различни страни. 

Звуковата аларма може да се заглуши с бутона за потвърждение. Вакуумната помпа 

се задейства с икономичен DC мотор  с висок въртящ момент( клас на енергийна 

ефективност AA++) . Превключвателен изход за допълнително оборудване ( като 

система за докладване на събития по EMS) или интеграция в системите  за управление на 

сградите.  Работното време на помпата може да се покаже 

Eurovac NV е детектор за течове тип вакуум съгласно EN 13160-2, клас 1 за безопасен 

мониторинг на резервоари  с двойни стени и едностенни стени 

Широкият диапазон на напрежение (AC 100-240 V) позволява приложение в много 



Диапазон на измерване от 200 мм до 13 000 мм 

CE сертифициран и маркиран 

 Неръждаема стомана AISI 304 

 Поплавък от неръждаема стомана с диаметър ф50 мм 

Точност +/- 0,5 мм , разделителна способност : +/- 0,1 мм 

Точност на температурата (в диапазона -20 + 70 ° С) +/-  0,2 ° С

Захранване : батерия  9-30  Vcc или 220 Vac

 Сериен комуникационен порт : RS 485( ПО ИЗБОР)

Тегло на продукта (кг)

Наличие на активни аларми, температура, наличие на вода в резервоара и т.н. 

Техническа спецификация:

 Електроника : 16-битова технология  с микропроцесор 16 MHz

Свързване на резервоара : резбован  никелиран месинг 2“M 

BSPP

 Нивото на течността в резервоара (mm)

 Ullage: празното пространство в резервоара (L)

Съхраняван обем(%)

Наличие на вода (опция) (мм)

 Средна температура на горивото (опция), (°C)

Компенсация на звука (само при температурен сензор) @15 ° С(L)

Предавателят на ниво се състои от електронна схема  с 16-битов 16-MHz микропроцесор 

флашка, прът от неръждаема стомана AISI 304  с алуминиева глава, от неръждаема 

стомана.

Следващите данни се показват последователно на монохромния буквено-цифров 

дисплей, който може да бъде монтиран на разстояние до 5 м :

 Ниво на течността в резервоара (L)

Digimag е магнитостриктивна сонда, основана на ефекта на Wiedemann; това устройство 

изпълнява  непрекъснато и високо точно отчитане на нивото на течността в резервоара. 



 EEXD-ATEX сертифициран мотор в съответствие с европейската директива Atex 94/9/CE

 Елтоматичен пулсер  с висока точност 

 ZVA  автоматична горивна дюза,

4 м антистатичен гъвкав гумен маркуч.

ЕО сертифицирани и одобрени за гориво от клас C

Три фази, двигател 400V/50Hz(помпа) и еднофазен 220 V (система за управление на

горивото) захранване.

 Четири-бутален метър, състоящ се от тяло с втулка, в което четири  бутала задвижват два 

съединителя.

Пръти, гарантиращи повишена надеждност

 Точност : +/- 0.2 %

Основни функции: 

Стоманени шасита и панели, устойчиви на корозия.

Компактна смукателна помпа с въртяща се лопатка, тяло от чугун, дебит 70 литра/ мин, 

оборудван с филтър и вътрешен байпасен клапан.

изтеглени с правилни КАРТИ или изпратени чрез GPRS (изисква се SIM карта/ карта за 

данни) на специален портал, откъдето могат да се показват или прехвърлят на 

клиентския компютър посредством редовна интернет връзка.  Електрическите и 

електронните компоненти са проектирани и изградени с модерни технологии, за да 

отговарят на най-високите стандарти за безопастност.  Възможно е да се поставят всички 

компоненти в един панел, което ги прави по-лесно достъпни и заменяеми. 

Те се четат и кодират само приближавайки се до читателя: Те осигуряват  надеждност

и отлично качество дори и при изключително прашни или мръсни условия. Системата

за управление на горивото : параметрите, зададени на етикета и позволяват 

зареждането с гориво само ако е спазил инструкциите ( чрез въвеждане на километража/ 

часа на четене, персонални кодове, въвеждане на карта на водача). Данните за 

зареждането с гориво могат да се прехвърлят чрез LAN в административния център,

Знаци за превозни средства и драйвери, които съдържат

микрочипове, програмирани от системния администратор,

никират с CVTV чрез безконтактно интелигентно устройство, 

представляват ключът за достъпа до системата: те кому-

базирано на технологията за радиочестотна идентификация. 

комбинация с управлението на горивото на Emiltouch 

системата CVTV е 24-часова система за зареждане с гориво,

която разрешава операциите по дозиране, събира  и

записва данни и следи за поддръжката на вашите  

автомобили.Основните функции могат да бъдат  да бъдат

персонализирани  за да отговарят на нуждите на клиента.

CVTV

Интегрирана система за наблюдение и подаване 

на гориво за некомерсиална употреба.Дизелова помпа,

одобрена от Министерството на вътрешните работи, в



съвместими с Microsoft SQL 

Обработва статистическите данни и средно изчисляване на разхода на гориво 

Операциите могат да бъдат филтрирани и показвани въз основа на дата, водач, превозно 

средство, място, дозатор, както и между две дати, ден, седмица, месец и много други 

автоматизираното управление на горивото за да обработи подробностите за операцията  

операцията  за зареждане с гориво 

Позволява независимото управление на системата без нужда от наздор или 

специализиран персонал.

 Записва всички данни в базата данни на Microsoft SQL 

Може да бъде интегрирана със системите за управление на бизнеса на клиента, 

 Автоматична идентификация и разрешение за доставка на гориво само на персонала, 

снабден с предварително програмирания TAG.

Всяка операция за подаване на гориво се проследява и обработва

 Системата е предназначена да подобри контрола върху операциите за зареждане  с 

гориво без надзор 

 Той комбинира RFID технология, за да идентифицира автомобилите/ драйверите и 

превозни средства.EmilTouch съчетава водеща технология с атрактивен външен вид,

създавайки ненадмината 24-часова система за управление на горивото с  качестовото и 

надеждността, с които е известна Emiliana Serbatoi.

Основни функции 

Впечатляващ 8-инчов цветен LED сензорен дисплей

Може да се активира или чрез TAG на превозното средство, TAG на водача или код 

Система за управление и  мониторинг  на операциите за зареждане с гориво. 

Базиран на Windows CE операционна система, тя се състои от сензорен интегриран 

модул, 8“ цветен LED дисплей, TAG proximity четец. GPRS модул, On/off борд и модул за 

захранване.Системата е предназначена за свързване чрез LAN, GPRS, както и за изтегляне 

на данни чрез TAG. Системата  за управление е разработена и произведена, за да 

подпомогне мениджърите на флота при максимизиране ефективността на техните 

ИНТЕГРИРАНА EMIL TOUCH СИСТЕМА 



на водата, когато надхвърля граничната стойност в мм, зададена на софтуера чрез 

сондата ES LEVEL.

Неразрешена аномална капка : (тази стойност, определена чрез комбинирана употреба 

на Emiltouch –ES-Level Probe, ще изпрати SMS/Email, когато нивото на течността намалее 

без да е идентифициран никакъв TAG в панела.Тази стойност на аномалните капки може 

 Отчетено натоварване: (системата ще отчита количеството на натоварваната в 

резервоара течност по време на операции за зареждане с  гориво)

 Резерва – системата ще отчита  стойността на резерва,  предварително зададена чрез 

софтуера.

Повишаване на нивото на водата Аларма: (системата ще докладва чрез SMS/Email нивото 

Emiltouch система, с помощта  на GPRS връзка чрез SIM карта, която може да бъде 

инсталирана на съществуващи GPRS модеми  на всички панели могат да изпращат Аларми 

чрез SMS и Email към група предварително зададени номера и адреси. 

Системата ще изпраща SMS и Emails, като се позовава на следните аларми или стойности 

постигнати: 

 Допълнителен TAG HID Omnikey четец/писател

Термопринтер за отпечатване на резюме/отчети за операциите по 

зареждане с гориво

Допълнителни Тагове за превозни средства/шофьори

Допълнителни аксесоари:

 N.1 TAG HID Omnikey четец/ писател.

 Карти за изтегляне N.2 DATA

N.2 SETUP карти

N.30 тагове за превозни средства/драйвери

многоцелева релейна система, която може да се използва за изходи като препълване, 

минимално ниво или всяка друга аларма  на датчика.

EmilTouch системата включва:

N.1 CD-ROM за инсталиране на софтуера: версия Клиент/Сървър

 Системата за четене на TAGs е тип за четене на близост, който дава възможност за 

избягване на прах, замърсяване , проникване на вода или неправилно използване на 

системата,което може да причини повреди.

В случай, че Emiltouch е свързан към сонда за нивото, системата може да осигури и  

следната информация : обем на запаса в точното състояние на резервоара в реално 

време, ниво на продукта, ниво на водата и температура; Тя може да осигури и 

 Той позволява няколко персонализирани ограничения за всеки TAG, като максимален 

брой доставки, продукт и количество за всеки TAG, ограничение на работното време, 

настройка на лични данни(парола/код), както и много други.

Системата може да се актуализира чрез TAG, LAN, USB връзка или SMS

 TAG съдържа микрочип, който може да бъде програмиран и препрограмиран толкова 

пъти, колкото на вас ви трябва.

параметри. 

Непрекъснат мониторинг и управление на запасите от цистерни 



ПРИНТЕР 

Дизелово гориво дозатор мод. ЕКО, скорост на потока 

70 л / мин,

230 V -

   50Hz, LCD дисплей с подсветка, EEXD -

ATEX сертифициран двигател, електроннаглава с 

калкулатор,

висока точност Eltomatic пулсар, автоматична дюза 

ZVA

с 4 m на

гъвкав гумен маркуч. Система за управление на 

EMILTOUCH, включително № 1 CD

-

ROM за инсталация на софтуер: сървър и клиент

версия, № 1 TAG HID Omnikey четящо / записващо 

устройство, 2 бр

Изтегляне на данни карти, 2 бр SETUP карти, n.30 

маркери за

превозни средства / шофьори

CVTV

Eurovac Детектор не течове за междинното пространство 

Digimag Индикатор за нивото +/- 0.2%

модел описание 

DP20

Двойна стена, резервоар за гориво , с капацитет 20 

000 литра, оборудван с люк 600 мм със всички 

необходими аксесоари

да бъде предварително зададена  в милиметри с размера на резервоара.


