
Компютъризирана система за наливане на масло

MCO

Описание на системата.

МСО системата за наливане на масло е проектирана с цел улесняване на работата с масла в

автосервизи, засилване върху мониторинга и  контрола от страна на мениджърския състав,  както и

за  подобряване  на  вътрешната  подредба  и  общия  вид  на  сервизните  халета.  Благодарение  на

изключително интуитивния софтуер за управление, мениджърския екип във всеки един момент

има достъп до наличните в склада количества, както и до справки за всички операции по наливане,

извършени със системата. Чрез дефинирането на различни потребители с индивидуални пароли за

достъп, контрола върху всички операции свързани с наливане на масло се засилва значително.

Благодарение на изключително мощните и  надеждни пневматични помпи,  можете да отделите

варелите  (резервоарите)  за  масло  в  отделно помещение,  както  и  да  поставите  комплектите  за

наливане  на  желано  от  вас  място  в  сервизното  хале.  Изключително  прецизните  електронни

клапани  осигуряват  директното  наливане  в  моторното  превозно  средство  на  зададеното  от

механика точно количество масло.   



Компютъризираната система за наливане на масло MCO е съставена от следните компоненти

Пневматични помпи за трансфер на масло

Пневматична  помпа  за  масло  -14  l/min,  за  варели  180-220  kg.  съотношение  3:1,

комплект с „Бънг” адаптор – приспособление за закрепяне на помпата към варел.

Комплекти макари с пистолети за наливане на масло

Макара с 10  метра маркуч за масло, 60 бара, ½” в комплект с пистолет за наливане на

масло с гъвкав накрайник. 

Електронни двускоростни клапани с брояч

Двускоростен  електронен  клапан  с  брояч,  контролиращ  количеството  масло,

предварително зададено от работещия със системата механик. 

Централен контролен модул 

Централният  модул  за  контрол  на  системата  осигурява  връзка  между  отделните  й

компоненти. Разполага със защитна система за достъп с възможност за генериране и

дефиниране на  максимум  900 потребителя,  с  пароли  и данни.  Осигурява  достъп  на

работещия със системата механик до функциите, свързани с наливане на масло, отчита

налетите количества. 

Захранващ модул

Осигурява  електрическо  захранване  за  всички  компоненти  на  системата,  както  и

връзката й с мениджърския софтуер.

Електронен дисплей

Показва количеството налято масло, по време на самото наливане.

Комплект за връзка с компютър

Комплекта  включва  специализиран  модем,  осигуряващ  трансфера  на  данни  между

системата МСО и персонален компютър както и софтуер за обработката на данните.

Маслен бар - опция

Приспособление за наливане на масло с възможност за работа с 3 вида масла.

По желание на клиента може да се използва вместо комплектите за наливане


