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ZDALNE
MONITOROWANIE

PLATFORMY HOSTOWANIA DANYCH I MONITORINGU 
ZAPEWNIAJĄCE SPOKÓJ DUCHA GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE 
POMIARÓW I MONITORINGU



Wzmacnianie biznesu 
dzięki widoczności 
i kontroli

Rozwiązania w zakresie pomiarów i monitoringu

Kingspan Sensor z dumą oferuje nagradzane rozwiązania 

w zakresie pomiarów i monitoringu. 

Nasze proste i stabilne rozwiązania są zaprojektowane 

z myślą o dostarczeniu kluczowych danych i raportów 

dotyczących paliwa, AdBlue, smarów, płynów, wody, 

LPG, materiałów i środowisk chłodniczych. Nasze 

kompletne raporty i dane wykorzystują jedne z najbardziej 

zaawansowanych i intuicyjnych sieciowych platform do 

raportowania. Poprawiają zarządzanie zaopatrzeniem 

i logistyką, oferując ekonomiczną widoczność i kontrolę, 

gdziekolwiek jesteś. 

Connect Sensor, nasza centralna i bezpieczna baza danych, 

korzysta ze zdalnych przekaźników połączonych z sieciami 

telefonii komórkowej i Internetem do komunikowania się 

z Tobą przy użyciu komputera, sieci, chmury, wiadomości 

SMS, aplikacji, serwera FTP, poczty e-mail lub ERP (wsparcie 

połączenia dla platform). Zaplanowane, dostosowane 

i możliwe do wyeksportowania raporty mogą być 

wykorzystywane do mierzenia poziomów płynu i materiału, 

kosztów, zużycia energii, emisji węgla i temperatury. 

Zapewniamy także niedrogie pakiety hostingowe, dane 

i raporty dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Monitorowanie i mierzenie wielu 
 zasobo'w w wielu lokalizacjach



ZDALNE
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MONITOROWANIE 

2,5 MILIONA 
PRODUKTÓW W PONAD 
24 KRAJACH NA ŚWIECIE

W dowolnym czasie, 
 w dowolnym miejscu.

Otrzymane 
dane

Wiele 
platform



Rozwiązania w zakresie  pomiarów i monitoringu

Sprawdź, co dzieje się 
w każdym zbiorniku, 
który należy do Twojego 
przedsiębiorstwa.

Widoczność poziomów zapasu i zużycia paliwa, LPG, materiałów i innych płynów, z których 

korzystasz, jest kluczowe dla Twojego biznesu. Dzięki naszej ofercie rozwiązań w zakresie 

monitorowania kontrolujesz sytuację gdziekolwiek jesteś.

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI I ZAOPATRZENIEM.  
W DOWOLNYM CZASIE. W DOWOLNYM MIEJSCU
Kingspan Sensor monitoruje Twoje zasoby przez całą dobę, 7 dni w tygodniu — ulepsza 

śledzenie, pomaga w planowaniu przyszłych zapasów i zapobiega wyczerpaniu się zasobów. 

ZIELONA ZGODNOŚĆ
Nasza platforma Connect Sensor oszczędza Twój czas i pieniądze, pomagając przy niezbędnym 

raportowaniu w zakresie emisji dwutlenku węgla i zużycia energii, z uwzględnieniem obliczeń dla 

kredytów za zmniejszenie emisji węgla i DECC dzięki dostarczeniu danych o zużyciu i raportów.

NATYCHMIASTOWE KOMUNIKATY ALARMOWE 
Kingspan Sensor może pomóc w chronieniu Twojego biznesu, wysyłając do Ciebie komunikat 

alarmowy pocztą e-mail lub za pośrednictwem wiadomości SMS, gdy poziom płynu, paliwa lub 

temperatury zmienia się lub osiąga poziom graniczny. Gwarantuje to, że Twoje zapasy się nie wyczerpią. 

Na całym s'wiecie
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NAJWIĘKSZA 
FIRMA TELEMETRYCZNA

W EUROPIE

EKONOMICZNE I SKALOWALNE 
PLATFORMY HOSTOWANIA DANYCH 
Connect Sensor, jedna z najbardziej zaawansowanych 

i najefektywniejszych na świecie sieciowych platform hostingowych, 

oferuje skalowalność i różnorodność raportowania. Może być także 

skonfigurowana do pracy z innymi urządzeniami telemetrycznymi. 

OBNIŻONE RYZYKO 
Dostarczane przez nas dane i rozwiązania pomagają zmniejszyć ilość 

zanieczyszczeń powodowanych przez przepełnienie zbiorników i eliminują 

potrzebę wspinania się personelu na zbiorniki w celu dokonania pomiarów.

OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ I ZASOBY 
Monitorując swoje paliwo, materiały, wodę lub temperaturę otoczenia, możesz 

oszczędzić czas, energię i pieniądze. Dzięki temu zwalniasz zasoby dla innych 

ważnych aspektów Twojego biznesu. 

Wiele platform



Rozwiązania w zakresie pomiarów i monitoringu

HOSTING & DATA MONITORING

PLATFORMA 
HOSTINGOWA 
I MONITOROWANIA 
DANYCH
Nasza platforma hostingowa i monitoringowa jest jednym z najbardziej zaawansowanych, 

intuicyjnych i ekonomicznych rozwiązań na świecie. Zapewnia całkowitą widoczność 

i kontrolę nad zasobami z dowolnego miejsca na świecie oraz oferuje skalowalność 

i różnorodność raportowania, które można także skonfigurować do pracy z  urządzeniami 

monitorującymi innych producentów. 

Platforma Connect Sensor gwarantuje, że Twoje dane są zabezpieczone, zarchiwizowane 

i łatwo dostępne za pośrednictwem wielu różnych urządzeń. Platforma ta została 

opracowana przez nasz zespół profesjonalnych inżynierów oprogramowania, z którymi można 

skontaktować się, aby uzyskać pomoc w zakresie wyboru najodpowiedniejszego rozwiązania. 

Jesteśmy doświadczonym i godnym zaufania partnerem i oferujemy Ci całkowity spokój ducha.

PONAD 

30 
LAT 

DOŚWIADCZENIA

Wiele platformW dowolnym czasie, 
 w dowolnym miejscu.

Na całym s'wiecie
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ZALETY CONNECT SENSOR
• Dedykowane szkolenie i wsparcie systemu

• Skalowalna i elastyczna platforma

• Stabilne i ekonomiczne rozwiązanie

•  Gwarantowane bezpieczeństwo i prywatność –  

platforma GDSP

• Kompatybilność z innymi urządzeniami

•  Inteligentne dane – w dowolnym miejscu,  

w dowolnym czasie

•  Opracowane przez naszych doświadczonych  

inżynierów oprogramowania

Poziomy płynu

Dane o zużyciu Objętość
napełnienia

Chroniona data
wyczerpania się

zasobów

Alarm nagłego
spadku poziomu

Alarm niskiego
poziomu

FUNKCJE

Poziomy płynu Alarm niskiego 
poziomu

Przewidywana data 
wyczerpania się 

zasobo'w

Alarm nagłego 
spadku poziomu

Dane  
o zużyciu

Objętos'c'  
napełnienia

FUNKCJE

Poziomy płynu

Dane o zużyciu Objętość
napełnienia

Chroniona data
wyczerpania się

zasobów

Alarm nagłego
spadku poziomu

Alarm niskiego
poziomu

FUNKCJE
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INTELIGENTNE  
MONITOROWANIE 
ZASOBÓW

SERVICING AND CONDITION MONITORING

Zachowaj
zgodność

Przejmij
kontrolę nad

swoimi zasobami

Oszczędzaj
pieniądze

Unikaj
kosztownych
nadmiarów

OFERUJEMY ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA 
ZASOBAMI DLA WIELU SEKTORÓW

Nasze inteligentne systemy monitorowania zasobów to najkorzystniejsze rozwiązania przeznaczone do 

monitorowania ścieków, ale mogą być także wykorzystane w wielu innych zastosowaniach. Pomagają 

zarządzać zawartością zbiorników, umożliwiając uzyskanie kontroli nad poziomami ich napełnienia.

RODZAJE ZASOBÓW, KTÓRE MOŻEMY MONITOROWAĆ

Do Twojego zbiornika dopasujemy zaawansowany technologiczne alarm wraz z najnowocześniejszym 

sprzętem monitorującym. Ta technologia zdalnego monitorowania po osiągnięciu wstępnie 

określonego poziomu wskaże, kiedy należy opróżnić zbiornik lub kiedy go napełnić.

Nasz innowacyjny sprzęt do monitoringu pozwala zaplanować czas opróżniania lub napełniania 

zbiorników, więc wystarczy je opróżniać jedynie wtedy, gdy jest to konieczne. Dzięki temu 

zmniejsza się liczba nagłych opróżnień lub kosztownych sytuacji wyczerpania się płynu.

❱  Separatory stacji paliw

❱ Przepompownia

❱ Szambo / zbiornik szlamu

❱ Zbiornik osadu

❱ Separatory myjni

❱ Zarządzanie paliwem

 – Zbiornik oleju

 – Zbiornik AdBlue

❱ Zbiornik smaru

❱ Oczyszczalnia

Oszczędzaj 
pieniądze

Unikaj 
kosztownych 
nadmiaro'w

Przejmij 
kontrolę nad 

swoimi zasobami

Zachowaj 
zgodnos'c'

PONAD 

30 
LAT 

DOŚWIADCZENIA

Na całym s'wiecie
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INTELIGENTNE  
MONITOROWANIE 
ZASOBÓW

• Oszczędzaj pieniądze

• Unikaj kosztownych nadmiarów

•  Określaj poziomy – przejmij kontrolę 

nad swoimi zasobami

•  Centralizuj i konsoliduj zaopatrzenie – 

opróżniaj i napełniaj zbiorniki wtedy, 

kiedy jest to konieczne 

• Rzadziej opróżniaj i napełniaj zbiorniki 

•  Mniej nagłych opróżnień i kosztownych 

sytuacji wyczerpania się płynu

•  Unikaj kar agencji środowiska i szkód 

dla reputacji

• Ogranicz utrudnienia w pracy firmy

•  Zarządzaj zasobami, aby radzić sobie 

z marnotrawstwem, np. związanym 

z sezonowością w danej lokalizacji

•  Monitoruj poziomy marnotrawstwa 

i zużycia 

• Uwolnij się od kontrolowania personelu

•  Zmniejsz ryzyko związane ze zdrowiem 

i bezpieczeństwem 

•  Zachowaj spokój ducha i zgodność 

z przepisami

Stacje paliw Autostrady

W domu

ZALETY 
SENSOR 
SMARTSERV

W dowolnym czasie, 
  w dowolnym  

miejscu.
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JAK TO 
DZIAŁA?

Connect Sensor, jedna z najbardziej zaawansowanych na świecie sieciowych 

platform hostingowych, oferuje skalowalność i różnorodność raportowania. 

Nasze centralne, bezpieczne bazy danych komunikują się ze zdalnymi 

przekaźnikami przy użyciu sieci telefonii komórkowej i Internetu. Zapewniamy 

całkowitą elastyczność w zakresie transferu danych, z uwzględnieniem opcji 

otrzymywania danych poprzez różne platformy.

Platformy

• IOS

• E-mail

• SMS

• Darmowe aplikacje

•  Internetowy panel 
nawigacyjny

• Chmura

• FTP

• API

• ERP

Zainstalowany 
sprzęt 

telemetryczny

API

Komunikacja przez 
GPRS i Internet

Centralna 
bezpieczna baza 

danychPrzekazujemy hostowane dane 
przez media wieloplatformowe

Centralna bezpieczna
baza danych

Przekazujemy hostowane dane
przez media wieloplatformowe

Komunikacja
przez GPRS
i Internet

Zainstalowany sprzęt
telemetryczny

API
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FLOODWATCH
RIVER & SEWER MONITORING

CO MIERZYMY?

Od ponad 20 lat dostarczamy wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii, sprzedaży 

i budowy rozwiązań dla telemetrii i pomiarów na całym świecie. Nasze rozwiązania 

pomagają w lokalnym i zdalnym monitorowaniu następujących obszarów:

PALIWA, SMARY, AdBlue®,  
LPG I PŁYNY

Przy rosnących kosztach paliw 

i magazynowania uważne kontrolowanie 

tych zasobów jest bardzo ważne.

MAGAZYN CHŁODNICZY

Nasze telemetryczne systemy kontrolne 

i rejestrowania danych monitorują krytyczne 

poziomy temperatur w magazynie chłodniczym 

i chłodniach – wysyłają natychmiastowe 

powiadomienia, gdy następują zmiany.

MONITOROWANIE WÓD  
POWODZIOWYCH I ŚCIEKÓW

Wraz z coraz częstszym występowaniem powodzi 

nasze niedrogie inteligentne czujniki pomagają 

zapewnić rozwiązania dla wrażliwych obszarów 

poprzez dostęp do monitorowania poziomów 

i wysyłanie komunikatów alarmowych. 

MATERIAŁY – MAGAZYNOWANIE

Mierzymy niemal wszystko – także materiały 

sypkie. Stosowanie telemetrii Kingspan 

Sensor może zagwarantować, że Twoje 

zapasy nigdy się nie wyczerpią. 

WODA I ŚCIEKI

Nasza usługa monitorowania stanu 

powiadamia o przepełnieniu lub 

opróżnieniu zbiorników, co pomaga 

zapobiec zanieczyszczeniu środowiska. 




