
        
                    

         

           
Het Inhoudmeet- en volgsysteem van Mobifox biedt 
een oplossing voor het op afstand uitlezen van 
actuele dieselvoorraad, en volgen van opslagtanks.  
Dit bespaart tijd van handmatig uitlezen en 
voorkomt droogval van de tank.  
  
Batterij of Externe voeding  
Het systeem kan autonoom werken door een interne 
accu-pack. Hierop werkt het systeem 2-4 jaar, 
afhankelijk van de inbelfrequentie, GSM dekking, 
met/zonder GPS, etc. Het is ook mogelijk om 12-
24V voeding van de accus van de generator op het 
systeem aan te sluiten. Een interne back-up battery 
zorgt ervoor om nodige stuurinformatie te versturen 
ook al is de hoofdvoeding uitgeschakeld.  
 
Vlottersensor 
In tegenstelling tot ander inhoudmeetsytemen 
gebruikt Mobifox een robuuste en zeer betrouwbare 
RVS vlottersensor. Deze worden al jaar-en-dag in 
de industrie gebruikt.  
 
Hardware&Software 
Mobifox ontwerpt en ontwikkelt zelfstandig zowel de 
hardware als de software. Onze printplaat (PCB) en 
componenten zijn gebaseerd op industriële 
standaard (>10 jaar levensduur) en worden in 
Nederland gefabriceerd. Om de kwaliteit te 
waarborgen meten we naast de vlotterstand ook de 
batterijspanning, temperatuur, vochtigheid en de 
trillingen van de print. Hierdoor kunnen we een 
eventuele storing voorspellen we houden we onze 
dienstverlening betrouwbaar.  
 
Met – of zonder GPS   
De terminal kan optioneel met een GPS module 
worden uitgebreid om de actuele positie van de tank 
op te vragen. Zeer efficiënt voor mobiele tanks. 
 
Aan/Uit status 
Een extra functionaliteit is het op afstand uitlezen 
van de werkstatus van de generator. Gemeten 
wordt of deze aan of uit staat. Op deze manier 
kunnen draaiuren van de machine worden gemeten 
en kan service en onderhoud beter worden gepland. 

Mobifox Cloud  
De meetgegevens worden gepresenteerd in de 
Mobifox webportaal. Deze beveiligde webapplicatie 
biedt een overzichtelijk weergave van de status van 
de tank. De gebruiker kan persoonlijke instellingen, 
in de webportaal beheren, zoals inbelfrequentie, 
inbeltijden, toegang eindklanten, alarmmeldingen 
bereiken laagniveau, 
 
Tankkeuring  
Een handige functie in de webportaal is het 
automatisch bijhouden van tankkeuringen.  
Het systeem stuurt een herinnering per email 3 
maanden voordat de keuringstermijn is verstreken.   

 
Koppeling naar andere systemen  
De Mobifox backoffice is een ‘open systeem’. Dit wil 
zeggen dat relatief eenvoudig koppelingen worden 
andere ERP-systemen, zoals Lodder Applicatie, 
Navision en BLS, kunnen worden gelegd.  
 
Laagdrempelig 
De Mobifox oplossing onderscheidt zich door zijn 
laagdrempeligheid. De hardware kan eenvoudig 
zelfstandig worden geïnstalleerd, zonder enige 
technische kennis. Plug ‘n Play dus.   
 
Meer informatie? 
Wenst u nadere informatie te ontvangen? Neem 
dan contact op met: 
 
Mobifox B.V. 
Garnizoenstraat 3 
5363 VX Velp (NB) 
T 0844-304 111  
www.mobifox.nl 
info@mobifox.nl 

 

Voordelen: 

• Efficiënte planning 

• Minder kilometers  

• Automatische belevering 

• Klantenbinding 

• Klanttevredenheid  

• Geen leegval meer 

• Niet meer handmatig meten 

 

USP’s: 

• Batterij-gevoed 

• ‘Plug ‘n play’ installatie 

• Waterdichte behuizing 

• RVS vlottersensor 

• Eigen Hard- Software 

• Mét – en zonder GPS 

• Betaalbaar 
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