
DiaLOG 
Systém výdeje a kontroly PHM 
pro vnitropodnikové použití



Výdejní stojany a systém DiaLOG Vám umožňuje 
absolutní a efektivní kontrolu nad výdejem a 
veškerou činností s PHM.Toto prověřené řešení je 
designováno pro čerpací stanice všech velikostí.
Systém DiaLOG je navržen tak, aby jste ho mohli 
obsluhovat z jakéhokoliv počítače odkudkoliv na 
světě. Díky funkčnosti na webovém rozhraní 
nepotřebujete instalovat žádný drahý software a 
můžete mít tak neustálý přehled o stavu paliva, 
transakcích a dalších důležitých údajích.
Pro stanice s více stojany je možné využít 
samostatně stojící panel "nohu", která funguje 
jako centrální jednotka.

Identifikace
Bezpečná kontrola a data o 
tankování zajistí identifikace vozidla 
i řidiče pomocí několika možností , 
jako jsou bezkontaktní čipy, 
magnetické karty či elektronický klíč. 
Další možnost identifikace poskytuje 
robustní klávesnice pro zadání PIN či 
např. stav odometru atd. 
Jednou z nejmodernějším možností 
je použití systému Smart Fuel.

Design
Propracovaný a moderní vzhled v tomto 
úzkém provedení z něj dělá jeden z 
nejmenších produktů Tokheim, co se 
týče rozměru, ale obrovský z pohledu 
výkonu. Bezpečně zabudovaný v 
robustní konstrukci navržené pro 
dlouhodobý provoz v těch 
nejnáročnějších podmínkách.

SlimDiaLOG na první pohled

"Vysoce profesionální kvalitní 
provedení je pro nás 
samozřejmostí. Náš rozsáhlý 
servisní tým je Vám vždy 
nablízku ochoten poskytnout 
to nejvhodnější řešení pro 
Vaší firmu. Naše dlouholeté 
zkušenosti jsou zárukou 
profesionálně odvedené 
práce."
Displej
Tento dvouřádkový displej poskytuje 
ostré a krásně čitelné zobrazení 
veškerých znaků za jakýchkoliv 
světelných podmínek. Výhodou 
displeje je i jeho multijazyčnost, což 
určitě uvítají firmy se zaměstnanci z 
různých koutů světa.

Tiskárna 
U tiskárny je jednou z možností 
dodávka řešení se zásobníkem na 4x 
větší roli papíru než poskytují ostatní 
dodavatelé. Výhodou je mnohem 
méně častá potřeba výměny papíru 
pro tisk a tento čas může být využit 
na jinou činnost.



Naše DiaLOG nabídka

Quantium 110 DiaLOG 

Řešení pro základní a jednoduchý 
provoz a požadavky.Stojan Q110D je 
vhodný pro vnitropodnikovou stanici 
s jedním produktem s možností 
jedné nebo dvou hadic.
Tento stojan není řešen pro 
komerční prodej.

Quantium 210 DiaLOG 

Q210D je vybavením velmi bohatý stojan s 
mnohem více možnostmi než jsednodušší 
varianta Q110D. Můžete ho použít pro 
jeden či dva produkty a také v rozšířené 
variantě použít pro komerční prodej. A 
využít tedy jako další zdroj, který přináší 
peníze.

SlimDiaLOG

Velmi výkonný samostatně stojící centrální 
panel, ke kterému můžete připojit až 16 
zařízení z Vaší stanice jako např. stojany, 
otevírání vrat do objektu, myčku atd.
Velmi precizní provedení konstrukce 
zajišťuje dlouhodobý provoz i v těch 
nejnáročnějších podmínkách.

Jednoduché řízení - webové rozhraní

Obrovskou předností systému DiaLOG 
je jeho uživatelsky jednoduché 
nastavení a kontrola dat.
Díky provozu na webové doméně 
nepotřebujete instalovat žádný 
software a obsluhu zvládnete z 
jakéhokoliv počítače, kdekoliv na 
světě , který je připojen k internetu.

DiaLOG je inteligentní systém, 
který Vám usnadní práci

Propracovaný a přesto velmi 
snadný systém DiaLOG Vám 
usnadní práci a zjednoduší 
kontrolu nad veškerou činností.
Můžete jednoduše kontrolovat 
zásoby paliv, stav vybavení, 
nastavit upozornění a mít 
přehled o veškerých 
transakcích, které proběhly. 
A to kdykoliv!
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Kontakt:

Tokheim Acis, s.r.o.

Nad Vršovskou horou 88/4
101 00 Praha 10
Česká Republika

Jiří Dvořák
obchodní manažer
tel: + 420 725 560 736
mail: jiri.dvorak@tokheimservices.cz

Komponenty:
• Mikroprocesorová deska s webovým serverem a

stojanovým připojením, EIN Tokheim protokol  
nebo připojení RS485 pro stojany dalších výrobců  

• Numerická klávesnice a funkční klávesy
• 2 řádkový displej s až 20 znaky na řádku, výběr 

jazyka
• RFID čtečka , frekvence 125 kHz
• Data na SD kartě s místním zálohováním na USB
• Připojení TCP/IP - ethernet kabel do místní sítě
• Chráněno proti vlivům počasí

Volitelné doplňky

• Celá alfa-numerická klávesnice
• další varianty RFID čtecích zařízení
• Další čtecí varianty (např. karty, Smart Fuel 

apod.)
• Wi-Fi most místo kabelového připojení
• GPRS mmodem pro dálkový ovladač pro případ, 

když není ADSL k dispozici
• Kontinuélní měření hladin v nádržích - ProGauge
• Speciální zařízení pro otevírání brány či závoty 

mebo pro automyčku
• Tiskárna účtenek (bez MID konfigurace)

DiaLOG
Technické parametry*

Další informace:

Pro jakékoliv další informace a kontakty navštivte naše 
webové stránky www.tokheimservices.cz nebo nás 
kontaktujte telefonicky či emailem.




