
ScanX.Net Energy

Kraftfullt mätplatssystem för vägning och energiberäkning

�Komplett system för energi-

beräkning

Helt TCP/IP baserad lösning

Enkel rutin för vägning och

provtagning

Baserad på .net-plattform
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Fördelar



ScanX.Net Energy

ScanX.Net-Energy är ett komplett registreringssystem för

insamling och behandling av vägningsdata från bilvåg i

samband med invägning av biobränsle.

Systemet är ett modern kratffullt system som ger användaren

alla möjligheter till full kontroll över all vägningsdata. Systemet

är mycket användarvänligt och lätt att sköta tack vare tydliga

menyer och skärmbilder. Systemet hanterar även provtagning

och uträkning av energiinnehåll. ScanX.Net Energy kan även

kommunicera mot SDC som ett extern mätplatssystem

Systemet är konfigurerbart vilket innebär att skärmbilder och

benämningar kan anpassas efter kundens behov.

ScanX.Net-Energy innehåller även en kraftig rapportgenerator

där rapporter och statistik enkelt kan skapas och skrivas ut

eller exporteras.
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Till ScanX Energy kan kopplas olika typer av hjälputrustning

för att yttreligare ge en säkrare och effektivare bearbetning.

Exempel på tillval är:

förarterminaler med stor tydlig färgskärm för enkel kom-

munikation med chaufförer

Labbvåg för hantering av prover

Identifiering av prover via streckkod från terminal, etikett-

skrivare eller fasta brickor

Handscanner för automatisk läsning av streckkod

Bordsterminal för snabb och användarvänlig hantering

vid provtagning - terminalen kan placeras även i tuffare

miljöer.

Utöver detta finns en rad andra tillbehör såsom trafikbom-

mar, trafikljus mm.
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Exempel på energisystem

Förarterminal

Bilvåg

Viktindikator i

förarterminal

Kontrollrum

Stordisplay

Trafiksignalljus
Ansluts mot

förarterminal

Labb/Provtagning

Handscanner

Kontor

Switch Terminal

Våg

Operatörs/Våg PCEv separat server

för databas

Förarterminal

Ev administrativa klienter

anslutna i nätverket

Etikettskrivare

Printer server

Weighing & La b el l in g Sy s tems


