
System Eko Fuel Tank Mikrostacji 

 

Zalety: 

 

 Bezobsługowy moduł posiadający: 

 8” wyświetlacz LCD. 

 Czytelny i podświetlany układ klawiszy. 

 Układ  dźwiękowy czytający polecenia z wyświetlacza. 

 Informacja o stanie paliwa w zbiorniku. 

 Wykrywanie różnic paliwa pomiędzy stanem matematycznym i rzeczywistym. 

 Analizator przecieku paliwa. 

 Moduł działający w temperaturach od -45°C do +80°C. 

 Wewnętrzne podgrzewanie. 

 

 Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej 

 Brak konieczności instalowania oprogramowania 

 Możliwośd nadania różnych uprawnieo dla pracowników 

 Praca mikrostacji w trybie Online po podłączeniu karty SIM 

 Dostęp do następujących raportów i analiz: 

• Raporty dot. tankowao wg daty. 

• Raporty dot. tankowao wg kierowców. 

• Raporty dot. tankowao wg pojazdów. 

• Raporty dot. tankowao wg zbiornika. 

• Raporty dot. tankowao wg rodzaju tankowania. 

• Możliwośd ręcznej edycji wprowadzonego przez kierowców stanu licznika. 

• Możliwośd dodania tankowao zewnętrznych np. z stacji benzynowej. 

• Dokładna analiza stanu paliwa w zbiorniku. 

• Statystyki zużycia paliwa. 

 Opcje dodatkowe 

• Raporty i analizy wg wybranych grup kierowców i pojazdów. 

• Funkcja przypominająca o zbliżających się terminach przeglądów, ubezpieczeo itp. 

• Możliwośd zablokowania wyświetlacza dla poszczególnych kierowców. 

• Możliwośd określenia przedziału czasowego poboru paliwa przez kierowców lub pojazdy. 

• Wyznaczanie norm paliwowych dla pojazdów. 

• Informacja o podwójnych tankowaniach. 

• Analiza wszystkich nieprawidłowości związanych z nadużyciami przez kierowców (analiza 

przepałów i oszczędności). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ekopol Black Box rejestrator danych, posiadający w sobie między innymi moduł GPS. Rejestrator ten 

ściśle współpracuje z mikrostacją i umożliwia zarządzanie flotą pojazdów oraz jej monitoring. Dzięki 

urządzeniu możliwe jest nadzorowanie na bieżąco pozycji samochodu, co można sprawdzid na 

trójwymiarowej mapie, na której zaznacza się przebieg całej trasy oraz wszystkie postoje włącznie z 

ich czasem. Dane te pobierane są automatycznie podczas tankowania pojazdu. Do zalet urządzenia 

należy między innymi eliminacja kart drogowych w firmie.  

Zalety wynikające z korzystania z Ekopol Black Box: 

 Pełna kompatybilnośd z mikrostacją paliw 

 Możliwośd korzystania z dodatkowych funkcji na portalu internetowym 

 Całkowita eliminacja kart drogowych w firmie – po stronie tworzących ją kierowców i 

operatorów oraz  po stronie kontrolującego nadzoru 

 Możliwośd  zaznaczenia na mapie własnych punktów, obszarów i tras w celu weryfikacji 

nałożonych na kierowców i operatorów zadao 

 Rozliczenie automatycznie wszystkich zobowiązao wobec budżetów paostwa i lokalnych bez 

ingerencji pracowników przedsiębiorstwa 

 Kontrola stanu licznika kilometrów 

 Kontrola stanu licznika  motogodzin 

 Wykrywanie stanu pracy (postój, praca, jazda itp.) 

 Wykrywanie tzw. „czarnych punktów” 

 Możliwośd pracy w trybie online oraz offline 

 


