ATC – automatická teplotní
kompenzace
Výdej paliva při 15°C na běžných výdejních stojanech

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ

Fuel volumes vary at different temperatures

Máte na Vaší čerpací stanici stálé ztráty díky teplotním rozdílům? Chcete prodávat PHM při stejné teplotě, při které ho nakupujete? Máme pro Vás řešení
v podobě ATC – Automatická Teplotní Kompenzace.
ATC představuje legální způsob prodeje PHM koncovému zákazníkovi v objemu přepočteném na 15°C,
tedy při stejné teplotě a objemu, za které jste PHM
nakoupili. Jedná se o oboustranně korektní systém
minimalizující ztráty provozovatele v důsledku roztažnosti PHM.

Automatic Temperature Compensation ensures that
you will never undercharge for fuel again

VIDITELNÁ ÚSPORA

ATC - SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ HLAVNÍCH
KOMPONENTŮ

Teplotní kompenzace průběžně měří teplotu vydávaného produktu přímo ve výdejním stojanu a průběžně upravuje zobrazované množství na displeji
v přepočtu na 15°C. Díky tomu vydáváte vždy reálný
a oboustranně korektní objem paliva a šetříte Vaše
náklady v podobě eliminace teplotních ztrát.
Tabulka úspory při teplotě PHM v nádržích 12°C
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SPRAVEDLIVÝ OBJEM PALIVA

3 elektronika
výdejního stojanu
zajišťující permanentní
přepočet produktu
na 15°C

Při nákupu paliva nakupujete od rafinerie objem vždy
přepočtený na 15°C. Proč tedy prodáváte při reálné
teplotě v nádržích, která se průměrně v ČR pohybuje na úrovni 12,5°C? Nízká teplota v nádržích automaticky generuje ztrátu vaší čerpací stanice. Systém
ATC tento stav eliminuje a zajišťuje bezpečný prodej
PHM bez teplotních ztrát.

4 Displej zobrazuje
objem produktu při
teplotě 15°C

Modelové řady SK700-II, Horizon, 397G a Frontier
jsou dostupné pro výdejní stojany Gilbarco Veeder-Root.

Objem pohonných hmot při konkrétních teplotách
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