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Tecnologia e
recursos
incomparáveis.
Gerenciamento
completo.

TLS-450
Sistema de Medição e Monitoramento Ambiental
O TLS-450 é um sistema de medição e monitoramento ambiental com tecnologia e recursos avançados, projetado para oferecer a maior precisão da indústria e a máxima
flexibilidade para o funcionamento dos postos de combustíveis e outros estabelecimentos industriais.
Esse sistema permite total gerenciamento de inventário, entregas e alarmes a partir de qualquer lugar, utilizando qualquer dispositivo conectado à internet, como celular,
computador, laptop ou tablet.
Possui estrutura modular, podendo ser expandido para acompanhar o crescimento do seu negócio e/ou qualquer alteração na legislação ambiental.
O TLS-450 é o melhor investimento em sistema de medição e monitoramento que você faz hoje pensando no amanhã.

Principais funcionalidades e benefícios:
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Gerenciamento de estoques e de informações relativas ao tanque de combustíveis
a partir de qualquer lugar, utilizando qualquer dispositivo conectado à internet.
Relatórios de inspeções ambientais personalizados, conforme a necessidade
do estabelecimento.
Armazenamento de histórico de dados por até 3 anos.
Sua configuração padrão pode ser personalizada, incluindo senhas e formas de
visualização, o que evita acessos e alterações não-autorizadas que são
informados automaticamente por email.
Acesso da maioria das funções do sistema com um único toque na tela.
Programação da maioria dos sensores em uma mesma tela, rápida e fácil.
Configuração de fábrica proporciona uma configuração padrão em toda a rede de
postos ou do estabelecimento industrial. Restabelecimento dos parâmetros de
maneira local ou remota.
Permite personalizar senhas para acesso em múltiplos níveis, alarmes,
notificações por e-mail e relatórios para assegurar, através do menu de acesso do
sistema, que todos os estabelecimentos estejam sob controle.
Detecção de vazamento de combustível.
Detecção de vazamento na linha de abastecimento.
Monitoramento de vapor de combustíveis.
Atualizações instantâneas do inventário por e-mail ou internet, por acesso
local ou remoto.
Alarmes personalizados e menu de ajuda asseguram uma tomada de decisão e
ação mais eficaz.
Envio de relatórios e alarmes programáveis via e-mail.

>

Desliga automaticamente bombas submersas no caso de vazamento de
combustível, detecção de água no tanque e/ou condições de funcionamento
a seco.
AccuChart II™, o Sistema de Reconciliação de Inventários do TLS-450, é uma
poderosa ferramenta de diagnósticos que possibilita ver facilmente o status do
tanque e elimina erros no processo de reconciliação, poupando tempo e dinheiro.

Principais características técnicas:
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Fácil integração e acesso a redes.
Fácil instalação: configuração personalizada, módulos de conexão universais e
"plug & play" (USM, I/O).
Suporta até 64 sensores, até 32 de um mesmo tipo de sensor.
Acesso remoto a partir da utilização de qualquer dispositivo conectado à internet.
Tela touch screen de 7.4" protegida com senha para acesso local, evitando
erros operacionais.
Fácil de usar: interface gráfica e programação intuitiva.
CPU com tecnologia avançada, suporta aplicações futuras.
Comunicação de dados RS-232, RS-485, USB e TCP/IP.
Utilização de relés de entradas e saídas.
Impressora térmica de alta velocidade, com 80 colunas, integrada ao console.
Também pode ser conectado a uma impressora comum por meio de interface para
impressão remota.
Interface fax/modem, que permite autodiscagem do console para o escritório do
posto de combustível e vice-versa (acessório opcional).
Atualização fácil e gratuita do firmeware.
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Tecnologia com toque humano.

Sistema de Medição e Monitoramento Ambiental

TLS-450

Tradição,
confiabilidade.

E precisão na
informação.

Sondas Magnetostrictivas Veeder-Root
A Sonda Magnetostrictiva da Veeder-Root, sinônimo da mais avançada tecnologia para medição, foi projetada para medir o estoque de combustível de tanques subterrâneos e de tanques aéreos
(sob consulta) que requerem a máxima precisão e confiabilidade no gerenciamento de estoque.
A sonda detecta água depositada no fundo do tanque e mede a temperatura do combustível. Tais funcionalidades, aliadas à elevada precisão do princípio magnetostrictivo, garantem uma medição
confiável do estoque de combustível presente no tanque. Essa sonda também pode detectar vazamentos de 0,38 l/h ou de 0,76 l/h em testes de estanqueidade, com 95% de probabilidade de
alarmes válidos e até 5% de alarmes falsos.
A Sonda Magnetostrictiva conta com o circuito supervisor, recurso exclusivo da Veeder-Root, que garante a integridade e o funcionamento da sonda, informando ao posto de abastecimento
sobre qualquer falha eventual.
Principais Características:
Corpo de aço inox para todos os tipos de aplicação.
Temperatura de operação: -40°C até 50°C.
Redução do diâmetro do canister com espaçadores ajustáveis para rápida e fácil instalação
em tubos de 2”, 3” ou 4”.
Para medição de combustíveis especiais, consulte a compatibilidade da sonda.
>

Modelos

Teste de
estanqueidade

Medição
de temperatura

Medição
de água

Mag 1

Sim - taxa de 0,38 l/h

Sim

Sim

Mag 2

Sim - taxa de 0,76 l/h

Sim

Sim

Mag 3

Não

Sim

Sim
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Precisão, segurança
e controle.

Detecção de presença
de líquidos.

Sensor de Sump e Sensor Intersticial Veeder-Root
SENSOR DE SUMP
O Sensor de Sump da Veeder-Root detecta a presença de líquidos em sumps (bacias de
contenção), assegurando proteção ao seu posto de combustível e ao meio ambiente.
É simples de instalar e compatível com os sistemas de medição e monitoramento ambiental
TLS-450, TLS-350R, TLS-350, TLS-300 e ProPlus.
Esse sensor pode ser instalado em sumps de tanque de combustíveis, sumps de bomba e
sumps de filtro.
Principais Características:
> Composição: tubo de PVC Schedule 40
> Tipo: magnético hermeticamente selado
> Alimentação de energia elétrica: intrinsicamente segura, fornecida pelos sistemas
Veeder-Root
> Alimentação de contato: 15 watts
> Temperatura de operação: -40°C a +70°C
> Temperatura de armazenamento: -40°C a +70°C
> Curso do switch: 22,2 mm para contato
> Cada sensor de sump é vendido com um kit para sua montagem

SENSOR INTERSTICIAL PARA TANQUES DE COMBUSTÍVEIS DE PAREDE DUPLA
O Sensor Intersticial da Veeder-Root detecta a presença de líquidos no espaço intersticial de um
tanque de combustíveis de parede dupla, também conhecido como tanque jaquetado. Líquidos no
espaço intersticial pode significar um vazamento de combustível, o que é bastante perigoso.
Principais Características:
> Temperatura de operação: -20°C a +70°C com hidrocarbonetos; 0°C a 70°C com
água não congelada
> Temperatura de armazenamento: -40°C a +75°C
> Dimensões do sensor: 63,5 mm altura x 38,1 mm de diâmetro
> Comprimento do cabo: 5 metros

A Gilbarco Veeder-Root reserva-se o direito de alterar uma ou mais características de seus produtos, sem aviso
prévio, sempre que necessário aprimorá-los. Consulte todas as características vigentes no momento da aquisição
do seu equipamento Gilbarco Veeder-Root. | Veeder-Root é uma marca da Gilbarco Veeder-Root.

Você precisa de soluções e tecnologia para fazer do seu negócio um
sucesso. Mas você também precisa de um parceiro. Alguém que te
escute. Alguém que entenda as suas necessidades, os seus clientes,
a sua disponibilidade financeira. Temos os produtos e serviços que
você precisa. Você pode contar com a gente. Entre em contato com
o nosso representante autorizado e adquira mais informações.
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