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Urmărirea cu precizie de 1,5%
a cantităţii de combustibil din rezervor!

NOTĂ: Produsul (1) şi serviciile (2) fac parte integrantă din pachetul de servicii „TraceSharing" şi nu se 
achiziţionează separat.

În cazul în care doriţi integrarea în serviciile TraceSharing a unor senzori cu aceeaşi funcţionalitate 
achiziţionaţi pe cont propriu, vă rugăm să ne contactaţi pentru analiza posibilităţilor tehnice de conectare.

AeroComp

OFERTA PENTRU SENZORI DE URMĂRIRE A
CANTITĂŢII DE COMBUSTIBIL DIN REZERVOR

completare la oferta TraceSharing pentru perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2014

1) Senzor litrometric de precizie tip SLC pentru rezervoarele de combustibil.

Performanţe tehnice:
- precizia intrinsecă a senzorului: 1%; acurateţea de ansamblu a soluţiei, inclusiv erorile 
provenite din montare, calibrare şi variaţii termice: ± 1,5% din capacitatea rezervorului;
- precizia este independentă de tipul de vehicul, pentru rezervoare cu raportul H/L > 1/4; 
- limita de senzitivitate la alertare: 12 litri;

Costuri (montare standard la sediu sau filiale - Satu Mare, Oradea, Braşov):
- costul senzorului: 126 EUR + TVA;
- costuri de montare: 30 EUR + TVA;
- în cazul a 2 senzori montaţi pe un camion, montarea aparatului de localizare TraceSharing 
este gratuită;
- costuri de demontare: 18 EUR + TVA (include obturarea rezervorului);
- în cazul mutării de pe un camion pe altul, se aplică tariful de demontare + montare;
- în cazul montării în alte localităţi se aplică taxa standard de deplasare: +15 EUR.

Condiţii comerciale:
- garanţie 12 luni cu respectarea condiţiilor de integritate din certificat;
- plata senzorului se face 30% la montare, 70% la termen, montarea se plăteşte integral la 
instalare;

Condiţii de instalare:
- beneficiarul trebuie să asigure asistenţă mecanică la instalare (rabatare cabină, decuplare cap 
tractor dacă e cazul, eliberare zonă rezervoare de elemente de obturare mecanică - suporţi, 
platforme, etc.);
- rezervorul trebuie să fie gol (maxim 50 litri) la montare, dacă este necesară calibrarea;
- pentru rezervoare de tip necunoscut se va asigura umplerea în vederea calibrării la data 
montajului.

2) Servicii speciale asociate (extraopţiuni):
- integrarea senzorului în serviciile TraceSharing se face cu plata extraopţiunii de urmărire 
combustibil conform ofertei de bază.
- taxă opţională de service post-garanţie: 2,5 EUR lunar per camion (se plăteşte opţional, în caz 
contrar service-ul post-garanţie la senzori se face contra cost).


