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КакВи помагаме

Кражбата на гориво инеоторизираната употреба е упорит
проблем вмного частина света.

Модулът Управление на горивото Ви позволява да
контролирате нивата иразхода на гориво, кактоида
сравнявате стойностите, разчетени отдатчиците наFrotcom, с
данните за гориво, въведени ръчно или взети от записи за
разхода за гориво, вмодула Управление на разходите.

Постоянно измерване нанивата на гориво врезервоарите
Щеполучите подробна информация за всички зареждания и
източвания на резервоарите.

Засечете зареждане на гориво нанеразрешени
бензиностанции
Можеда поискате отFrotcom да Випредупреждава винаги, 
когато превозното средство се зарежда на бензиностанция, с
която не искате да работите. 

Предотвратява измама, източване инеупълномощена
употреба на гориво
Чрез засичане на всички промени внивото на горивото
можете да сравните реалните количества заредено гориво с
товаот разписките за зареждане, катопо този начин
предотвратите неупълномощена употреба на горивото.

Управление на горивото
Следете горивото 24 часа в денонощието.

Кражбата на гориво и неоторизираната употреба е упорит проблем в много части на света. 

Неможетеда намеритеобяснение защо
разходътна горивона някои превозни
средстваетолкова променлив. Трябва
наистинада разнищите случая и да
разберетекакво става.

Модулът за управление на горивото наFrotcom работи
съвместно сМодула за управление на разходите. Когато
работят заедно, може да сте сигурни, че записите заразхода
на гориво отразяват истинския разход на горивото.

Ползи



Как работи

Модулът Управление на горивото използва датчици за
нивото на горивото в резервоарите на камиона. Frotcom 
можедаизползва няколко вида имарки датчици за ниво на
горивото, които имат различна точност наизмерване и
размер. Въпреки, чеFrotcom можедаизползва фабричните
датчици за гориво, те обикновено не садостатъчно точни, за
даоткрият малки отклонения от2-5% например.

Възможно еда сеизмерват нивата на гориво вдвата
резервоара на камиона, независимо един от друг.

Frotcom постоянно следи нивата на горивото врезервоарите. 
Всяко колебание внивото на горивото се анализира, за да се
установи дали вмомента се зарежда или източва гориво
(кражба илидруги причини за загуба на гориво).

Устройства и аксесоари

Защитен капак нарезервоара+устройство засигнализация вкабината
Модел: FFS 1

Датчикът, свързан с цифров вход на Frotcom устройство, разпознава вместимостта за гориво и задейства събитие във Frotcom. Монтиран на гърловината на
резервоара, в затворено състояние непозволява достъп докапачката нарезервоара.

Други свързани функции, които могат да Ви заинтригуват
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• Анализ на стила нашофиране
• Проследяване напревозното средство инаблюдение надатчиците

Зарежданес гориво
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„Имахме 12% намаление на разходите зафлота, производителността се
увеличи, а клиентската поддръжка емного по-лесна за работа.“

Можете да зададете аларми, които веднага да предупредят
Вас ишофьора когато еналице източване.

Освен това, приработа смодула Управление на разходите, 
можете да сравните количествата заредено гориво с данните
от записите за разход на гориво (квитанции, файлове за разход
на гориво идр.).

За допълнителна защита, можете дамонтирате аксесоар за
защита в гърловината на всеки резервоар, за да избегнете
кражба чрез източване, като същевременно товане пречи на
зареждането с гориво.

• Дистанционно сваляне наданниот тахограф
• Управление наразходите
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