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 Dostarczamy technologie jutra! 

  Jesteśmy producentem urządzeń do dystrybucji paliw oraz systemu zarządzania 
Diesel Management System. 

 
Naszą misją jest postęp! 

 
 Tworzymy najnowsze rozwiązania z myślą o Tobie. 
 Innowacyjne technologie pozwalają zoptymalizować i zautomatyzować zarządzanie 

gospodarką paliwową w Twojej firmie.    
Działamy w sposób kompleksowy oferując pełną wiedzę  na temat  Twojego paliwa! 

 
Co nas wyróżnia? 

 

 Widzimy to czego nie dostrzegają inni. 
 Innowacyjne spojrzenie i autorskie produkty. 
 Jesteśmy producentem z wieloletnim doświadczeniem w branży. 
 Posiadamy praktyczną wiedzę na temat metod zarządzania paliwem. 
 Nieustannie projektujemy i rozwijamy funkcjonalności systemu DMS. 
 Możliwość zakupu na raty lub leasing. 

 
Dlaczego warto? 

 

 Spójrz na zarządzanie inaczej. 
 Wielopoziomowa kontrola gospodarki magazynowej. 
 Wiedza o nieprawidłowościach związanych z paliwem. 
 Dostęp do unikalnego systemu informatycznego Petroleo DMS. 
 Kompleksowa obsługa i wsparcie techniczne. 
 Pełne bezpieczeństwo informacji. 
 Dostęp do danych przez Internet. 
 Możliwość obniżenia kosztów zużycia paliwa nawet o 20 000 zł. 
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Terminal Dostępu GEEK ONE 

Urządzenie, które jednocześnie kontroluje i zarządza     
dostępem do zbiornika oraz układu dystrybucyjnego 

 

                          Wybrane możliwości Terminala: 
  Identyfikację pojazdu, kierowcy, 

cysterny (karty RFID) 

  Identyfikacja tankującego na podstawie zdjęcia dzięki 

wbudowanej kamerce! 

  Kolorowy wyświetlacz 

  Zasilanie awaryjne terminala- funkcja autosave  

  Dwa niezależne układy pomiarowe- przepływomierz oraz sonda 

ciśnieniowa 

  Dokładność pomiarowa 0,25%- 0,5% 

  Dane On-Line - transmisja danych odbywa się niezwłocznie po 

zakończonym    procesie tankowania, monitoring stanu paliwa w 

czasie rzeczywistym 

  Możliwość zdalnej diagnostyki i zmiany parametrów- 

eliminujemy koszty związane z wizytą serwisu 

  Obsługa nieograniczonej ilości użytkowników 

  Wprowadzenie stanu licznika pojazdu przed rozpoczęciem 

tankowaniem 

  Zdalna obsługa zbiornika (GSM), blokada dostępu itp. 
 

Jak to działa? 

Kierowca loguje się za pomocą 
dwóch kart (Kierowca, Pojazd). 

Każdy pobór paliwa jest 
rejestrowany i przypisany do 

pojazdu oraz kierowcy.  

Terminal rejestruje przebieg 
pojazdu, temperaturę paliwa oraz 

kto, kiedy, ile i na jaki pojazd 
zatankował.  

Zakończone tankowanie 
rozpoczyna proces przesyłania 

danych poprzez GSM do 
komputera DMS.  

Z każdego urządzenia z dostępem 
do Internetu masz wgląd 

do wszelkich informacji na temat 
paliwa.  

DMS łączy wszystko co jest 
związane z paliwem. Gotowe 
analizy, raporty, zestawienia  
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Oferta montażu Terminala i Systemu Zarządzania Diesel Management System 

Instalacja na zbiorniku Klienta 

 

Produkt Specyfikacja Wyposażenia Ilość 
szt. 

Cena jedn. 
opis 

 

Terminal Dostępu GEEK ONE 230V 
Sonda Keller PR36X-  dokładność +/- 0,5% 

Przepływomierz Pulser K600- dokładność 
+/- 0,5% 
 

1 

10 990 zł 
Cena dla montażu  

6 450 zł netto 

MONTAŻ zbiornik  
5 000 l 

Montaż, aktywacja, litrażowanie zbiornika 5 
000l , kalibracja, szkolenie 

1 850 zł 

Zryczałtowany Transport serwisu  
(niezależnie od lokalizacji zbiornika)  

Transport – serwis, szkolenia 1 350 zł  

SUMA Kosztów montażu  7 650 zł  

Montaż filtra wraz z wkładem  + 450 zł  

 

 

Po stronie dostawcy: 
 Montaż Terminala Dostępu Geek One  
 Montaż sondy Keller PR36X  
 Montaż licznika Pulser  
 Litrażowanie zbiornika, kalibracja przepływomierza 
 Termin realizacji: 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

 
      Po stronie testującego: 

 Przygotowanie instalacji elektrycznej o właściwych parametrach wraz z zabezpieczeniem i 
uziemieniem. Montaż nie dotyczy prac mających na celu poprawę lub modyfikację istniejącej instalacji 
elektrycznej 

 Dostęp do zbiornika celem wykonania montażu Terminala, sondy oraz układu dystrybucyjnego 
 W dniu montażu zorganizowanie dostawy paliwa celem litrażowania zbiornika oraz kalibracji licznika 

 

Koszty dodatkowe DMS Specyfikacja Wyposażenia Katalog 

Karta RFID  Autoryzacja Pojazd, Kierowca 20 zł/szt. 

Abonament DMS-miesięczny 
Transmisja danych GPRS, dostęp do aplikacji 
webowej DMS, wsparcie techniczne Helpdesk 
Petroleo 

149 zł/m-c 

Litrażowanie 

Montaż, aktywacja, litrażowanie zbiornika, szkolenie W cenie montażu 
Jeśli wykonywane w innym terminie niż 
montaż 650 zł + koszt dojazdu serwisu  

Transport Serwisu 
Transport serwisu 1,6 zł / km liczony w obie strony  Transport serwisu 1,6 zł / km liczony w 

obie strony 
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Celem zrealizowania montażu po stronie testującego spoczywa przygotowanie zbiornika ON 

 1. W dniu montażu zbiornik musi być pusty (bez paliwa).  
 2. Po zakończonym montażu wykonujemy litrażowanie, więc niezbędne będzie zamówienie paliwa w 

ilości maksymalnej pojemności zbiornika. Zakładam, że będzie to 5 000l.  
 3. Dostawa paliwa w tzw. temperaturze referencyjnej 15 St. C 
 4. Uzgodnienie z dostawcą paliwa godziny dostawy (po zakończonym montażu Terminala i innych 

elementów systemu)  

Założenia Montażu  

 1. Osprzęt - Montaż będzie bazował na nowych elementach objętych jednocześnie gwarancją 
producenta.  

 2. Gwarancja – gwarancja Petroleo 
 3. Ubezpieczenie – po stronie Petroleo 

Warunki płatności 

 30 dni od daty zrealizowanego  montażu i uruchomienia na podstawie faktury VAT 
Obowiązującym numerem konta bankowego do przekazywania płatności jest: 

 
Mateusz Bucki GLOBE
31 1140 2004 0000 3902 7982 6031 
mBank ul. Agrestowa 2, Lublin 20-140

 Rachunek PLN, nr konta: 

Przykłady montażu Terminala Geek One 
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Dzięki Diesel Management System zarządzanie gospodarką paliwową będzie łatwe  

i skuteczne, dając jednocześnie wymierne korzyści finansowe, satysfakcję, oszczędność czasu i pieniędzy. 

        Zapraszamy na prezentację oprogramowania!  

 
 

 

Z poważaniem,
Mateusz Bucki

telefon: +48 519 543 013

e-mail: globe-1@wp.pl


