KONTEJNEROVÁ
ˇ
CERPACÍ
STANICE

Kontejnerové samoobslužné čerpací stanice jsou určené pro veřejný i neveřejný výdej PHM.
Jedná se o kompaktní, moderní a přemístitelné provedení ve variantě jednostranné a oboustranné čerpací stanice. Odběr PHM je zabezpečen pomocí samoobslužného platebního terminálu.
Technologické řešení samotného kontejneru a přestřešení zabezpečuje mobilitu celého zařízení.

Hlavní technické parametry:
• skladovací nádrž 22000 litrů (45000 litrů), možnost rozdělení na 2 komory (na 3 komory) v libovolném
poměru
• možnost doplnění kontejneru o skladovací nádrž pro další produkt (AdBlue, kapalina do ostřikovačů)
• integrovaná nadzemní úkapová jímka
• integrované přestřešení s atikou, opláštění kontejneru, možnost vlastního barevného řešení
• výdejní stojan je integrován do stěny kontejneru s integrovaným platebním terminálem, akceptace
běžných bankovních karet, lokálních RF fakturačních karet, CNG karet
• možnost akceptace hotovosti v případě platebního terminálu v provedení samostatného sloupu zabudovaného do stěny kontejneru
• platební a řídicí systém se vzdálenou podporou, obsluha pomocí citlivé dotykové obrazovky
• jednoduchá a intuitivní obsluha
• elektronický systém kontinuálního měření stavu PHM ve skladovacích nádržích
• integrovaný elektronický LED cenový panel (totem)
• možnost přehrávání reklamy na obrazovce platebního terminálu
• NON STOP provoz bez nutnosti obsluhy

Instalace a provoz:
• zařízení splňuje legislativní požadavky na instalaci a provoz čerpací stanice
• dodávka na klíč, nižší pořizovací náklady ve srovnání se standardní čerpací stanicí
• rychlá a jednoduchá instalace s minimálními požadavky na součinnost investora
• záruční i pozáruční servis, HELP DESK
• vzdálená podpora systému, vzdálený servis a diagnostika
• vyrobeno českými společnostmi v České republice
• ekonomicky příznivé provedení

Řešení kontejnerové čerpací stanice je především vhodné:
•

pro provozovatele bezobslužných čerpacích stanic s nízkými investičními a provozními

náklady
• pro investory v této oblasti, pro majitele i nájemce vhodných pozemků
• pro výstavbu ekonomických čerpacích stanic u nákupních středisek a v jiných místech,
kde výstavba standardní stanice není možná, či není rentabilní
• pro provoz čerpacích stanic i na omezenou dobu, pokud provozování čerpací stanice v
daném místě není ekonomicky zajímavé přemístí se jinam dle potřeb provozovatele

Doplňkové služby
•

technické poradenství

• zajištění kompletní inženýrské činnosti od projektu po vyřízení stavebního povolení
• možnost napojení na centrální informační systém pro čerpací stanice Unicentrum
• napojení na dohledové centrum UNIDATAZ pro čerpací stanice

UNIDATAZ s.r.o., Palliardiho 1367/23, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 225 257, info@unidataz.cz
www.unidataz.cz
www.bezobsluzka.cz

