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Geaspasa reGistrerinGs system | Gk-7

Gk-7 til kontrol af brændstofudleverinG
GK-7 bruges i forbindelse med kontrol af udlevering af 
brændstof, således at kun autoriseret personale kan anvende 
standeren. Afhængigt af det ønskede sikkerhedsniveau, kan 
man vælge at identificere brugeren og/eller køretøjet gennem 
koder eller identifikations nøgler.

Udleveringen kan begrænses til et maks antal liter.

Konstruktionen af TOTEM kolonne rammen sikrer GK-7 en 
lang levetid. Den monteres direkte i jorden uden base eller 
lignende og er lavet af stål. Den er desuden sikret mod rust 
både indvendigt og udvendigt.

Systemet tillader 3 slags brugerkontrol. 
•	 Bruger indentifikation: Kun brugeren identificeres via kode 

eller nøgle. 
•	 Køretøj identifikation: Kun køretøjet identificeres via kode 

eller nøgle.
•	 Bruger og køretøj identifikation: Både køretøj og bruger 

registreres via kode eller nøgle.

Beskrivelse Mål: (BxHxD) [mm] Vægt [kg] Varenr.

TOTEM 88K  60 brugere  GK-7 tælleapperat 340 x 400 x 1,500 57 27220

TOTEM 88K  130 brugere  GK-7 tælleapperat 340 x 400 x 1,500 57 27221

TOTEM 88K  1000 brugere  GK-7 tælleapperat 340 x 400 x 1,500 57 27224

Beskrivelse (uden printer) Mål: (BxHxD) [mm] Vægt [kg] Varenr.

SHK-70C  130 brugere  500 services  enkeltfaset 500 x 400 x 1,500 103 26391

SHK-70C  130 brugere  500 services  3-faset 500 x 400 x 1,500 103 26390

SHK-70C  1000 brugere  1000 services  enkeltfaset 500 x 400 x 1,500 103 26431

SHK-70C  1000 brugere  1000 services  3-faset 500 x 400 x 1,500 103 26430

Beskrivelse (inkl. termisk printer) Mål: (BxHxD) [mm] Vægt [kg] Varenr.

SHK-70C  130 brugere  500 services  enkeltfaset 500 x 400 x 1,500 103 26401

SHK-70C  130 brugere  500 services  3-faset 500 x 400 x 1,500 103 26400

SHK-70C  1000 brugere  1000 services  enkeltfaset 500 x 400 x 1,500 103 26441

SHK-70C  1000 brugere  1000 services  3-faset 500 x 400 x 1,500 103 26440
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features

•	 GK-7 kontrollerer:
•	 Leveringsdato og klokkeslet
•	 Brugere og/eller køretøj
•	 Udleverede antal liter per bruger og/eller 

køretøj
•	 Kilometer og forbrug
•	 Lagerbeholdning

•	 Transaktionen lagres på hukommelsen og kan let 
overføres til en computer.

•	 Forespørgsler og konfiguration kan foretages via 
GK-7 software installeret på computeren eller 
direkte fra standeren, hvis du har kode eller 
supervisor-nøglen. I så fald kan du:

•	 Tilføje eller slette brugere og/eller køretøjer
•	 Tildele eller ændre koder, samt bruger og/

eller køretøjs nøgler.
•	 Kalibrere systemet
•	 Se tankninger
•	 Se og regulere lagerbeholdning
•	 Konfigurere kommunikation, samt andre 

funktioner

•	 Betjenes systemet via computer øges systemets 
potetiale i forbindelse med:

•	 et mere komfortabelt og effektivt betjening 
af al indtastning, sletning, modifikationer og 
overvågning af transaktioner.

•	 overførsel af data til en database
•	 mulighed for at eksportere data til Excell og 

til tekstformat, og dermed videreførsel til 
andre databaser

•	 informationer omkring adgangskontrol 
gennem flere bruger profiler.

•	 multikonsol: med en computer, GK-7 og så 
mange licenser som konsoller der ønsker 
at kontrollere; vil det være muligt at styre 
flere anlæg, både lokale og eksterne på en 
centraliseret måde

•	 kommunikation med konsollen kan 
opnåes på flere forskellige måder, f.eks. via 
hukommelsesnøgle, kabel, Ethernet eller 
mobil net modem. 

USB nøgle USB kabel Ethernet GSM modem

GK-7 til 60 Ja Ja Ja Ja

GK-7 til 130 200 køretøjer Ja Ja Ja

GK-7 til 1000 Nej Ja Ja Ja

teknisk data

•	 Spænding: 230 VAC
•	 Indbygget indløbs filter
•	 LCD dislpay alfanumerisk tastatur
•	 tastatur med 14 taster
•	 Forbrug: 30 W

•	 Arbejdstemperatur: 0°C/40°C
•	 Relativ luftfugtighed: omkring 20 - 80 %
•	 Nøglelæser

Tilvalg:
•	 Termisk printer 

tilvalG

Beskrivelse Vare nr.

Kommunikationssæt via USB kabel (software + omformer) 257160000

Kommunikationssæt via ETHERNET (software + omformer) 257130000

Kommunikationssæt via GSM (software + omformer) 257140000

GK-7 identifikations nøgle (10 stk) 251201002

GK-7 USB nøgle (rød) 251201001

GK-7 ekstra multistation licens 257150000

PC USB nøgle omformer 251208032

ETHERNET LAN / RS 485 omformer 251208001

GSM / RS485 omformer 251208002

Hexagonal pedistal fundament (højde 1 m) 80040013


