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ØJEBLIKKELIG BEHOLDNINGSDATA UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

Innovativ software der inkluderer et kalender overblik der viser alarmer 
sorteret ved dato, tank og type af alarm, samt mulighed for at lagre de mest 
brugte sorterings indstillinger
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SiteSentinel® NanoTM 
OPW’s Site Sentinel® NanoTM overvågningssystem 
leverer et brugervenligt interface i en kompakt konsol. 
Den intuitive brugerflade giver øjeblikkeligt og præcist 
varelager information via en stor touch skærm. 
Tilgå live data med blot et tryk og generer et utal af 
forskellige system rapporter enten ved forespørgsel 
eller skemalagt.

Funktioner
• Konsollens minimale design gør den ideel til 

opgaver af enhver art
• Måleren, der kan administrere op til 12 sonder og 

24 sensorer, tillader fremtidig udbygning af systemet
• Multi-drop teknologien kan reducere 

installationsomkostninger ved at minimere 
mængden af ledninger, samt arbejdstiden

• Web baseret brugerflade tillader fjerntræning

INTUITIV ALSIDIG BRUGERVENLIG PRAKTISK
Målerens 18 cm farve 
og touch skærm giver 
let adgang til varebe-
holdning, afstemmelser, 
leveringer advarsler og 
alarmer

Med den lille størrelse 
og kostbesparende 
multi-drop teknologi, 
opfylder Nano alle krav i 
forbindelse med admin-
istration af anlæg

Nano’ens brugervenlige 
software byder bl.a. 
på et kalender overblik 
samt en favorit funk-
tion der lagre de mest 
brugte sorteringer

Online adgang giver 
mulighed for off-
site træning samt 
fjernovervågning af 
utætheder, beholdning 
og afstemmelser er en 
mulighed.
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SITESENTINEL® NANOTM KONSOLLEN

• Brugervenlig interface benyt-
ter let forståelige ikoner

• Kalender funktionen viser 
alarmer for leveringer, af-
stemmelser, alarmer og ad-
varsler der kan sorteres efter 
årsag og/eller tank

• En “favorit” liste gør det 
muligt, let at hente tidligere 
brugte sorteringsindstillinger

• Overvåger op til 12 sonder 
(op til 4 sonder per barriere 
position)

• Indvendig barriere muliggør 
multi-drop af sensorer og 
sonder

• Automatisk kalibrering og af-
stemning sikrer at SiteSentinel 
afstemmer brændstof udlev-
ering og levering

• Viser brutto eller net korrig-
eret tank volume og tomrum. 
Produkt volume og vand. 
Produkt temperatur i de indi-
viduelle tanke.

• Kan skemalægge til automa-
tisk at generere rapporter 

dagligt, ugentligt, månedligt 
eller årligt

• Programmerbar automatisk 
lækageovervågning; dagligt, 
ugentligt, månedligt eller årligt

• Lokal eller fjern adgang via PC
• Alarm notifikationer via email, 

fax, SMS
• Valgfri overfyldningsalarm
• Konsollen er konfigureret gen-

nem et HTML web interface. 
Ingen yderligere hardware el-
ler software er nødvendig for 
fjernadgang

• Netværks skærmen tillader 
brugeren at vælge mellem en 
statisk forbindelse eller DHCP

• En ‘blank door’ enhed er 
tilgængelig til anlæg hvor man 
udelukkende ønsker fjernad-
gang

• Valgfri OM4 udgangs modul 
udbygger funktionaliteten 
med 4 ekstra udgangs relæer

• Rapporter inkludere nu-
værende beholdning, tidligere 
leveringer, igangværende 

handlinger, handlingshistorik, 
samt lækage tests

• Auto Detect funktionen viser 
antallet af enheder der er for-
bundet til hver af de interne 
barriere positioner. Enheder 
der er forbundet ved opstart 
vil automatisk blive registreret

• Inkluderer en adressebog 
med kontakter til hvem 
systemet kan sende besk-
eder, emails, fax vedrørende 
alarmer eller advarsler

• Konfigurerbar til lokal tids- 
zone/dato/metrics/engelske 
enheder

• Opfylder ‘Weights and 
Measures’ standarder hvor 
påkrævet

• Kan kommunikere med de 
fleste standard-industri tred-
jeparts POS protokoller

• Valgfri densitets sensor 
til overvågning af produkt 
kvalitet. Brændstof densiteten 
kan vises på konsollen. 

SYSTEM FEATURES

Dimension: 
21cm H x 32.5cm B x 6cm D
Power: 
120/240 VAC +/-
10%, 50/60 Hz, 200 W
Arbejdstemp:
Range: 0°C to 50°C
Display: 
18 cm color LCD
touchscreen display
Grafisk brugerflade
 
 

Printer: 
External USB
Standard Alarm: 
Buzzer, lys and opmærksomc-
knowledge
Valgfri Alarm:  
Ekstern tank alarm (intern relæ)
Alarm Notifikationer:  
Email, Fax, SMS
Netværksforbindelser:
DHCP/static addressable
RJ-45 Ethernet ports, supports 
corporate and local LANs

Kommunikationsport
- One (1) RS-232
Kommunikationsport 
- One (1) RS-485
Kommunikationsport 
- One (1) RS-422
Kommunikationsport
One (1) Ethernet port
Two (2) USB port
Two (2) Internal inputs
Two (2) Internal outputs

• Høj temperatur
• Lav temperatur
• Afstemnings tyveri
• Fejl ved RTD/thermistor
• Leverings start/slut
• Fejl ved invendig leak test
• Indvendig test advarsel

• Produkt high-high
• Produkt high
• Produkt low-low
• Produkt low
• Vand high-high
• Vand High
• Sonde fejl

SPECIFIKATIONER

SYSTEM ALARMER OG EVENTS CERTIFIKATER
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