MobiFuel

Het Inhoudmeetsysteem van Mobifox biedt een
oplossing voor het op afstand uitlezen van
vulniveaus van opslagtanks.
De voordelen laten zich als volgt samenvatten:
De voorraad in de tank hoeft niet meer
handmatig gecontroleerd te worden. Dit
bespaart tijd en geld. De kans dat een tank leeg
komt te staan, wordt aanzienlijk verkleind

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.

waardoor de klanttevredenheid zal toenemen.

MobiFuel
Deze compacte terminal kan eenvoudige
gemonteerd worden op de brandstoftank. Door
eenduidige stekker-aansluitingen is de Mobifuel snel
en betrouwbaar geinstalleerd.

Vlottersensor of Druksensor
De MobiFuel controler-unit ondersteund diverse
soorten sensoren, zoals vlotter-absolute druk-,
relatieve druk, temperatuur sensoren, etc.
Standaard wordt een RVS vlottersensor voor
niveaumeting geleverd.

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,
zoals inbelfrequentie, inbeltijden, toegang

Real-time
De Mobifuel is standaard uitgerust met een batterypack met een jarenlange levensduur. Het is ook
mogelijk om netvoeding aan te sluiten. Dit biedt het
voordeel dat de meetgegevens real-time (<1min)
kunnen worden weergegeven.

Diverse tanks
De Mobifox oplossingen kunnen op diverse tanks en
vloeistoffen worden ingezet. Voorbeelden zijn: Bovenen ondergrondse dieseltanks, Smeerolie tanks,

eindklanten, alarmmeldingen bereiken laagniveau,
etc, in de webportaal beheren.

Afgewerkte olie, Water, AdBlue.

Met – of zonder GPS

Meer informatie?

De terminal kan optioneel met een GPS module
worden uitgebreid. De actuele positie van de tank
of object is op te vragen in de webportaal.

Wenst u nadere informatie te ontvangen? Neem dan
contact op met:

Mobifox B.V.
API koppeling naar andere systemen
Mobifox biedt standaard een API om eenvoudig te
koppelen naar derde programma’s zoals Lodder
Applicatie, Navision, BLS, etc.

Garnizoenstraat 3
5363 VX Velp
T 0844-304 111
www.mobifox.nl
info@mobifox.nl

