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SlimDiaLOG in een oogopslag

* Quantium is een geregistreerd merk van Dover.

Printer
Als optie kan SlimDiaLOG geleverd 
worden met de grootste papierrol op 
de markt voor het afgeven van bonnen. 
Deze rol gaat 4 maal langer mee dan de 
papierrol van andere FMS-leveranciers, 
zodat hij niet voortdurend vervangen 
hoeft te worden.

Display
Het display is voorzien van 2 regels 
en biedt een scherpe weergave van 
digitale tekens en eenheden. Onder alle 
lichtcondities zal dit meertalige display 
duidelijk zichtbaar blijven.Autorisatie

Identificatie van voertuig en 
bestuurder door contactloze badges, 
magnetische kaarten, elektronische 
sleutels of via SmartFuel, onze 
automatische voertuigidentificatie. 
Met een robuust alfanumeriek 
toetsenbord kan aanvullende 
informatie ingevoerd worden zoals 
pincodes, kilometrage en uren.

Design
Dankzij het slanke eigentijdse ontwerp 
neemt de SlimDiaLOG weinig ruimte in 
beslag. Zowel de stand-alone modellen, als 
die geïntegreerd zijn in de verdeelzuilen, 
zitten in een robuust frame met gecoate 
beschermpanelen die zelfs onder de 
zwaarste omstandigheden voor een lange 
levensduur zorgen.

Met het DiaLOG brandstofmanagement systeem 
kunt u uw brandstof op efficiëntere wijze 
controleren. Dit systeem is een bewezen oplossing 
die ontworpen is voor fleet-en commerciële 
bedrijven van alle formaten. DiaLOG is een 
browsergebaseerd platform dat zorgt voor  
het beheer van uw brandstof en apparatuur 
vanuit een willekeurige computer, zonder dat 
software geïnstalleerd hoeft te worden. Voor de 
DiaLOG hardware kunt u kiezen uit een stand-
alone terminal voor de controle van meerdere 
verdeelzuilen of een brandstofmanagement 
systeem (FMS) geïntegreerd in de Quantium* 110 
of 210 verdeelzuil.

“Hoge professionele 
maatstaven zijn belangrijk 
voor ons, omdat ze 
belangrijk voor u zijn. 
Ondersteund door een 
wereldwijde organisatie, 
begeleiden de ervaren 
lokale vertegenwoordigers 
van ProFleet u bij elke stap.”



Ons DiaLOG Gamma

Quantium* 110 DiaLOG 

De oplossing voor basis tankvereisten.      
De Q110D ondersteunt één product met  
een of twee slangen (standaard debiet    
en hoog debiet).

Quantium* 210 DiaLOG 

Een commerciële verdeelzuil boordevol 
functies die meer opties en flexibiliteit dan 
de Q110D biedt. De Q210D ondersteunt 
maximaal twee producten met twee 
slangen.

SlimDiaLOG

Een krachtig stand-alone 
brandstofmanagement systeem 
dat maximaal 16 applicaties op 
een tankstation onderling verbindt, 
inclusief meervoudige verdeelzuilen, 
toegangspoorten, wasstraten enzovoorts. 
Een robuuste behuizing zorgt ervoor 
dat het systeem ook onder de zwaarste 
omstandigheden blijft presteren.

Gebruiksvriendelijke webapplicatie

DiaLOG is een krachtige beheertool 
met een eenvoudig te gebruiken  
lay-out die gebruikers toegang biedt 
tot alle tankgegevens met behulp 
van een standaard webbrowser. Dit 
betekent dat u geen software hoeft te 
installeren om DiaLOG te laten werken.

* Quantium is een geregistreerd merk van Dover.

Een intelligenter  
systeem voor een beter 
brandstofmanagement

DiaLOG’s eenvoudig te gebruiken 
software biedt nuttige tools voor 
het dagelijkse beheer  
van uw brandstoffen. U kunt 
voorraadniveaus controleren, 
de status van uw apparatuur 
kennen, alarmen instellen  
en alle transacties die op het 
station hebben plaatsgevonden 
bekijken.
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DiaLOG
Technische Specificaties*

Onderdelen van de terminal
•  Microprocessorkaart met webserver- en 

verdeelzuilaansluitingen; EIN-protocol voor 
ProFleet verdeelzuilen of RS-485 verbinding voor 
verdeelzuilen van derden uitgerust met de juiste 
distributiekit

• Toetsenbord; numeriek met functietoetsen
• Display met 2 regels van elk 20 tekens; 

gebruikerstaal op display kan gekozen worden, de 
huidige brandstofafgifte wordt getoond

• RFID-lezer; 125 kHz technologie
• Gegevensopslag op SD-kaart met plaatselijke back-

up op USB-stick
• Verbinding via TCP/IP – ethernet met lokaal netwerk
• Behuizing beschermd tegen weersinvloeden IP65

Optionele perifere apparaten
•  Volledig alfabetisch toetsenbord
• Alternatieve RFID-lezers
• Andere lezertechnologieën (bijv. ISO2 

magnetische kaart, Dallas sleutel, automatische 
voertuigidentificatie)

• Wifi-bruggen ter vervanging van kabelkoppeling
• GPRS modem voor afstandsbediening daar waar 

geen ADSL beschikbaar is
• Tankinhoudmeetsystemen
• Oliemanagementsysteem (verbinding via pulsen)
• Specifiek kastje om poorten of wasstraten aan te 

drijven
• Ticketprinter (MID-configuraties uitgezonderd)

Contactinformatie

ProFleet

Route de Soliers
14540 Grentheville
France

Tel: +33 (0)2 31 15 15 15
Email: contact@profleetsolutions.com

Meer informatie

Voor gedetailleerde contactinformatie 
per land kunt u onze website www.
profleetsolutions.com bezoeken. Wilt u meer 
informatie? Stuur ons dan een e-mail op 
contact@profleetsolutions.com.

*Aangezien ProFleet regelmatig haar 
producten verbetert om steeds beter te 
beantwoorden aan de marktontwikkelingen 
en de wettelijke eisen, behoudt zij het recht 
voor om de specificaties van deze producten 
en dit document zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen.

Belgium:

TSG Belgium nv
Treskesdijk 7
2300 Turnhout

Tel: +32 (0)14 44 85 00
Email: sales.turnhout@tsgnortheurope.com


