
Управляваща система за флуиди 
 

- Контрол и управление на наличностите 
- Позволено разпределяне само от оторизиран персонал 
- Възможност за предварително настройване на разпределянето 
- Числен контрол чрез персонални идентификационни номера 
- Прецизно разпределяне посредством двустепенен соленоиден клапан 
- Вграден принтер 
- Възможност за самостоятелно използване на системата или чрез 
връзка с компютър 

- Идентификационни номера на операторите 
- Възможност за разпределяне през 32 модула до общо 384 
разпределителни точки 

 



Управляващо устройство 
Модел NG 3001 с вграден принтер 
Модел NG 3002 без принтер 
Състои се от: 

- LED екран 
- Вграден принтер 
- Захранваща единица 
- Подходящ за 4 продукта 
- Възможност за разширяване до 12 продукта. 

 
Модел NG 3004 
LED екран за контрол на разпределянето количество от 
работното място. 
 
Модел NG 3003 
Модулно разширение за добавяне до още 4 продукта. За употреба 
в комбинация с NG 3001 (с вграден принтер) или NG 3002 (без 
принтер). 
 
Модел NG 3005 
Интерфейс за дистанционен принтер. 
 
Модел NG 3006 
Компютърен интерфейс. 
 
Разпределителен контрол, състоящ се от соленоиден клапан и пулсатор 
Модел NG 3007 – за масла 
С двоен соленоиден клапан за по-голяма точност. 
 
Модел NG 3008 – за масла 
С единичен соленоиден клапан. 
 
Модел NG 3013 – за агресивни флуиди 
С единичен соленоиден клапан (за антифриз, течност за 
чистачки). 
 



Възможни конфигурации на контролни системи за флуиди 
 

4 разпределителни точки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 разпределителни точки 
 
 



12 разпределителни точки 
 

 
 

Връзка между управляващо устройство и компютър 

 
 



Управляваща система за флуиди MAESTRO 
 

- Контрол и управление на складовата наличност 
- Разпределяне само от оторизиран персонал 
- Възможност за предварително настройване на разпределянето 
- Личен идентификационен номер 
- Магнитен ключ или магнитна карта за идентификация 
- Точност на разпределянето 
- Вграден принтер на управляващото устройство 
- Възможност за самостоятелно използване или през връзка с 
компютър 

- Лесен за работа софтуер 
- Едновременно разпределяне по всички работни постове 
- До 8 ключа за 64 разпределителни точки 

  
 

 



Управляващо устройство 
Модел NG 4001 без принтер 
Модел NG 4002 с вграден принтер 
Модел NG 4012 с вградена WI-FI система 
Модел NG 4013 с вградени WI-FI система и принтер 
 
 
Модел NG 4003 
Зарядно за управляващото устройство. 
 
Модел NG 4004 
Захранващо устройство. 
 
 
Модел NG 4005 
Контролно устройство за 2 разпределителни точки 
(управляващото устройство има трансформатор за 2 контролни 
изхода). 
 
 
Модел NG 4006 
Управляващ софтуер. 
 
 
Модел NG 4007 
Устройство за четене на магнитни ключове и карти. 
 
 
Модел NG 4008 
10 бр. магнитни карти. 
 
 
 
Модел NG 4009 
10 бр. магнитни ключове. 
 
 
Модел NG 4010 
LCD екран за дистанционния контрол – за връзка с 
управляващата система за флуиди maestro. Възможност за 
калибриране за по-голяма точност на разпределянето. 
 
  
Модел NG 4014 
10 бр. терморолки за принтер. 
 



Възможни конфигурации на управляваща система „Maestro” 
 
 
 

Версия „Рецитал”: управлява от 1 до 8 
макари; управляващото устройство 
може да работи с локален или 
дистанционен принтер. 

Версия „Концерт”: управлява до 8 
управляващи устройства (от 1 до 64 
макари); главното и помощното 
устройства могат да работят с 
локален или дистанционен принтер. 

Версия „Симфония” включва 
следните елементи: 

- „Рецитал” + управляващ 
компютърен софтуер (до 8 
макари) 

- „Концерт” + управляващ 
компютърен софтуер (до 
64 макари) 

- Клиентът сам инсталира 
софтуера на компютър (с 
Windows 2000 или XP) 



Управляваща система за флуиди JUNIOR 
 

- Контрол наличността на флуиди 
- Разпределяне, позволено само от оторизиран персонал 
- Възможност за предварително настройване на разпределянето 
- Контрол чрез персонални идентификационни кодове 
- Вграден принтер 
- Възможност за самостоятелно използване на системата 

 
Технически характеристики: 

- Лесно инсталиране, компактност 
- Възможност за конфигуриране на системата съгласно нуждите на 

сервиза 
- Разпределяне на до 4 продукта 
- Възможност за връзка с дистанционен принтер 
- Възможност за връзка с дистанционен екран 
- Дебит до 99,9 литра на операция 
- Възможност за предварително настройване на разпределянето 
- Лични идентификационни номера за до 99 потребители 
- Контрол на до 4 резервоара 
- Съхраняване на данните за до 2000 операции 
- Автоматично принтиране на всички операции за наливане и източване 
- Изключително конкурентна цена 

 

 
Модел NG 3010 
Управляващо устройство за 4 продукта, с вграден принтер и LCD екран. 
 
Модел NG 3011 
Дистанционен принтер. 
 



Аксесоари за управляващи системи за флуиди 
 
 
Разпределителен контрол, състоящ се от соленоиден клапан и пулсатор 
Модел NG 3007 – за масла 
С двоен соленоиден клапан за по-голяма точност. 
 
Модел NG 3008 – за масла 
С единичен соленоиден клапан. 
 
Модел NG 3013 – за агресивни флуиди 
С единичен соленоиден клапан (за антифриз, течност за 
чистачки). 
 
 
Електрически свързващи кабели 
Модел NG 9001 – 24 m кабел – 0.35 mm2 

Модел NG 9002 – 8 m кабел - 0,75 mm2 

Модел NG 9003 – 4 m кабел - 0,50 mm2 

Модел NG 9004 – 2 m кабел - 0,35 mm2 
 
 
Модел X 0258 
Стойка за GPV, за монтаж към макара. 
 
 
 
 
 
Профил за монтаж на стена 
Модел X 0055 – за монтаж до 6 GPV. 
Модел X 0056 – за монтаж до 4 GPV. 
Модел X 0057 – за монтаж до 3 GPV. 

 
 
Модел X 0015 
Механичен байпас. 


