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Producent

PCS s.c.
Ul. Storczykowa 2c
05-830 Nadarzyn

Telefon, faks: +48 22 758 50 89
Tel. komórkowy: +48 601 155 782

E-mail: mg@tankomaty.pl

Systemy informatyczne i samoobsługowe:
• www.tankomaty.pl  ,
• www.telemetry24.com  ,
• www.stanzbiornika.pl  ,
• terminale płatnicze,
• systemy automatycznej dystrybucji paliw,
• systemy kasowe,
• systemy pomiarowe oraz monitoringu zbiornika,
• systemy zarządzania;
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1. Charakterystyka terminala Petro Control SMART
Terminal  Petro  Control  SMART to  profesjonalne,  nowoczesne  urządzenie  umożliwiające  pracę 
stacji  paliw w bezobsługowym systemie flotowym (karty lub breloczki identyfikacyjne).  Dzięki 
swej  unikalnej  konstrukcji,  niezawodności  oraz  uniwersalności  stał  się  jednym  z 
najpopularniejszych systemów w Polsce i do dziś nie doczekał się konkurenta w swojej klasie.

Jako  jedyny  system  na  polskim  rynku  oferuje  możliwość  współpracy  z  oprogramowaniem 
sprzedażowym  POS  co  pozwala  wykorzystywać  dystrybutor  równolegle  do  tankowań 
automatycznych,  jak  i  prowadzić  konwencjonalną  sprzedaż  przez  kasjera,  bez  konieczności 
wydzielania stanowiska, przełączania czy wybierania odpowiedniego trybu pracy.

1.1.Przeznaczenie dla średnich i dużych stacji
System  zaprojektowano  głównie  dla  średnich  i  dużych  stacji  o  średnim  i  dużym  natężeniu. 
Masywna  solidna  konstrukcja  obudowy,  bardzo  duży,  kolorowy,  czytelny  i  dynamiczny 
wyświetlacz,  klawiatura  funkcyjna  oraz  klawiatura  numeryczna  (układ  bankomatowy)  a  także 
jednostka centralna o dużej mocy obliczeniowej oraz olbrzymich zasobach pamięci, bardzo szybka i 
wygodna  obsługa  skracająca  czas  autoryzacji  dystrybutora  przez  kierowcę,  możliwość  obsługi 
każdego dystrybutora z dowolnego terminala powoduje,  że system ten sprawdza się idealnie w 
każdych  warunkach  nawet  na  stacjach  o  bardzo  dużym ciągłym natężeniu  jak  i  na  stacjach  o 
okresowym spiętrzeniu tankowań (np. zjazdy).

Terminal  posiada  specjalne  funkcje  dla  stacji  strategicznych  od  których  oczekuje  się  stałej, 
sprawnej i niezawodnej pracy.

1.2.Budowa terminala odporna na skrajne warunki atmosferyczne
Szczelna  obudowa,  brak  zewnętrznych  elementów  ruchomych,  brak  czytników  stykowych, 
zabudowany automatyczny system ogrzewania i wentylacji gwarantuje ciągłą i bezawaryjną pracę 
zarówno w skrajnych upałach jak przy dużych mrozach, bez zadaszenia,  w deszczu i  śnieżycy. 
Wersja PRO wyposażona w metalowe przyciski i klawiaturę niemechaniczną piezo przewidziana 
jest dla wyjątkowo obciążonych systemów o bardzo dużej liczbie wykonywanych operacji w ciągu 
dnia.

Terminal posiada wbudowany szereg elementów niezbędnych do sterowania i zarządzania stacją. 
Wewnątrz znajduje się centralna jednostka sterująca oraz interfejsy do podłączenia dystrybutorów i 
sond  pomiarowych.  Dzięki  takiej  konstrukcji  system  nie  wymaga  zewnętrznych  urządzeń 
wspomagających  jego  pracę  takich  jak  komputery,  serwery,  a  także  sterowniki  i  interfejsy.  W 
odróżnieniu  od  większości  systemów  tego  typu  system  potrafi  się  komunikować  niemal  ze 
wszystkimi  dystrybutorami  w  standardzie  cyfrowym  eliminując  w  ten  sposób  niewłaściwą 
współpracę z dystrybutorem, częste pomyłki oraz utratę legalizacji jak to się zazwyczaj dzieje w 
przypadku podłączeń analogowych.

1.3.Współpraca z różnymi dystrybutorami
Jeden terminal potrafi  jednocześnie sterować pracą kilku dystrybutorów nawet różnych typów i 
producentów. Terminale Petro Control pracują w układzie rozproszonym wraz z technologią Auto 
On&Off-Line znacznie podnosi bezpieczeństwo oraz niezawodność i ciągłość pracy stacji.
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1.4.Bezpieczeństwo danych
Funkcja Auto Archiwum zabezpiecza dane w przypadku utraty bazy danych lub części rekordów a 
funkcja  auto  numeracji  i  indeksacji  umożliwia  odzyskanie  wszystkich  lub  tylko  brakujących 
tankowań w postaci pierwotnej.

1.5. Sterowanie cenami
Możliwość automatycznego ustawiania cen na dystrybutorach, programowanie cen automatycznie 
zmieniających się o określonych godzinach, posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu 
zmian cen.

1.6.Oprogramowanie wspomagające pracę – Petro Data
Specjalizowane  oprogramowanie  Petro  Data  umożliwia  bardzo  rozbudowane  raportowanie, 
rozliczanie  kierowców  i  pojazdów,  prowadzenie  i  rozliczanie  magazynu  (objętościowe  i 
wartościowe),  bilansowanie  ze  stanem  rzeczywistym  (współpraca  z  systemami  pomiarowymi) 
dokumenty  PZ,  funkcje  księgowe,  rozliczanie  zewnętrznych  firm  tankujących,  generowanie 
dokumentów typu RW (w cenach zakupu), WZ, faktur z załącznikami, automatyczne fakturowanie, 
automatyczna  kontrola  zaległości  w płatnościach  firm tankujących,  kontrola  zafakturowanych  / 
niezafakturowanych  tankowań,  bardzo  rozbudowany  system  rabatowy  (rabaty  kwotowe, 
procentowe, do cen bieżących, od cen tabelarycznych, ceny specjalne). Prowadzenie kont firm z 
limitami  i  automatycznym  blokowaniem  tankowań,  prowadzenie  funkcji  pre-paid  (przedpłata). 
Funkcja auto diagnostyki każdego urządzenia (dystrybutorów, czytników, baz danych, drukarek, 
itp.) oraz system powiadamiania o usterkach.
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2. Szczegółowa budowa terminala

2.1.Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz LCD – 10 cali,  kolorowy,  matryca TFT, zapewnia komunikację z użytkownikiem, 
wyświetla  komunikaty,  dane  klienta  oraz  pojazdu,  wyświetla  rodzaj  produktu  oraz  ilość 
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tankowanego paliwa, limit klienta, umożliwia wprowadzanie dodatkowych informacji i danych.

2.2.Obudowa
Obudowa – wykonana ze stali nierdzewnej, montowana na kolumnie jako system wolno-stojący lub 
do powieszenia na ścianie czy słupie wiaty, zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi 
oraz chroni elementy elektroniczne przed uszkodzeniem. Zamykana na zamek z unikalnym kluczem 
zabezpiecza przed ingerencją osób niepowołanych.

2.3.Czytnik zbliżeniowy RFID

Czytnik zbliżeniowy RFID – urządzenie rozpoznające identyfikator kierowcy i pojazdu z odległości 
kilku centymetrów, nawet bez konieczności wyjmowania z portfela lub okładki.

2.4.Klawiatura funkcyjna
Klawiatura funkcyjna – klawiatura zapewniająca bardzo łatwy i szybki sposób obsługi urządzenia. 
Umożliwia wybór stanowiska, którego pozycja na wyświetlaczu kojarzy się z usytuowaniem na 
placu zmniejszając możliwość pomyłki w wyborze numeru dystrybutora, wybór typu wydania (np. 
tankowanie do zbiornika głównego, tankowanie do zbiornika ogrzewania, tankowanie zjazdowe, 
tankowanie  po  przeglądzie),  zatwierdzenie  lub  anulowanie  operacji,  żądanie  wydrukowania 
paragonu, itp.

2.5.Klawiatura numeryczna
Klawiatura numeryczna – klawiatura umożliwiająca wprowadzanie różnych danych do systemu np.: 
kodu  PIN  zabezpieczającego  kartę,  przebieg  pojazdów,  liczbę  przepracowanych  motogodzin 
maszyny,  zmianę  PIN-u  przez  kierowcę  z  poziomu  terminala,  numeru  zlecenia,  numeru  karty 
drogowej, itp.

2.6.Kolumna
Kolumna – zapewnia stabilny montaż terminala do podłoża na odpowiedniej wysokości w układzie 
wolno-stojącym, ochronę przewodów przyłączeniowych. Ułatwia montaż na podłożu betonowym 
przy  pomocy  podstawy  montażowej  w  dowolnej  pozycji  lub  nawet  obrócenie  terminala  w 
przypadku wystąpienia takiej konieczności.
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3. Jak zatankować?
Aby zatankować  należy  użyć  wprowadzonego  do  systemu  identyfikatora.  Identyfikatory  mogą 
występować w postaci kart zbliżeniowych (czystych lub z nadrukami) lub breloczków. Obie formy 
identyfikatorów mogą występować w systemie równolegle. Każda karta może być zdefiniowana 
jako pojedyncza (tankujemy tylko za pomocą jednej karty) lub podwójna (tankujemy przykładając 
kartę kierowcy oraz kartę pojazdu w dowolnej kolejności) Karty z nadrukami stanowią doskonały 
element reklamowy oraz tworzą dobry wizerunek firmy.

Zazwyczaj w karty są wyposażani kierowcy, ponieważ można je trzymać w portfelu razem z innymi 
kartami  czy  dokumentami  lub  w  plakietce  imiennej,  natomiast  breloczki  można  przypiąć  do 
kluczyków pojazdu.
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4. Zarządzanie stacją paliw – oprogramowanie Petro Data
System standardowo wyposażony jest w oprogramowanie Petro Data, służące do zarządzania stacją 
paliw  (wprowadzanie  kart,  raportowanie,  rozliczanie,  diagnostyka).  To  rozbudowane 
oprogramowanie ułatwia i  automatyzuje  proces  zarządzania,  rozliczania  stacji  oraz sprzedaż  na 
zewnątrz, z elementami systemu magazynowego oraz sprzedażowego. Programowanie zmiany cen, 
możliwość  ustawienia  harmonogramu  zmiany  cen,  zarządzanie  kartami  tankowania,  limitami, 
ograniczeniami. Oparte na bazie danych MS SQL umożliwia sprawną prace wielostanowiskową w 
sieci, z różnymi uprawnieniami użytkowników do poszczególnych opcji systemu.

Podczas wprowadzania karty do systemu można ustawić:

• ID karty (unikalny numer identyfikacyjny),

• nazwa kierowcy / pojazdu,

• opis (dane wyświetlane na terminalu przy identyfikacji),

• typ karty (kierowca / pojazd),

• karta pojedyncza / podwójna,

• kod zabezpieczający PIN (opcja),

• możliwość samodzielnej zmiany PIN-u przy tankowaniu,

• wymuszenie zmiany kodu PIN przy najbliższym tankowaniu,

• wprowadzanie licznika kilometrów (opcja),

• numer – liczba całkowita do 8 cyfr (np. taborowy lub zgodny z systemem nadrzędnym, 
pomocne przy eksporcie danych do zewnętrznych systemów),

• kod – ciąg max 32 znaków (np. indeks zgodny z systemem nadrzędnym, pomocne przy 
eksporcie danych do zewnętrznych systemów),

• nazwa użytkownika pojazdu,

• numer rejestracyjny pojazdu,

• dane do faktury (nazwa, adres, NIP),

• dozwolone produkty,

• dozwolone stacje,

• dozwolone dystrybutory,

• limit jednej transakcji,

• limit sumaryczny na kartę (wartościowy lub objętościowy),

• limit sumaryczny na grupę kart (firmę - wartościowy lub objętościowy),

• przynależność do grupy (firmy, wydziału, departamentu, itp.),

• typ grupy kart (obca/własna),

• klasyfikacja kart (używana np. do zużycia w zależności od typu pojazdu),

• data aktywacji i dezaktywacji karty,
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• udzielany rabat lub przynależność do grupy rabatowej;

Z tankowania otrzymujemy dane:

• data / godzina rozpoczęcia,

• data / godzina zakończenia,

• numer tankowania,

• numer terminala,

• numer stanowiska,

• numer produktu,

• nazwa produktu,

• numer węża,

• numer zbiornika,

• kod produktu (pomocne przy eksporcie do zewnętrznych systemów),

• ID kierowcy,

• nazwa kierowcy,

• numer kierowcy (pomocne przy eksporcie do zewnętrznych systemów),

• kod kierowcy (pomocne przy eksporcie do zewnętrznych systemów),

• ID grupy do której przynależy karta,

• Nazwa grupy do której przynależy karta,

• typ grupy od której przynależy karta (obca/własna),

• ID pojazdu,

• nazwa pojazdu,

• numer rejestracyj pojazdu,

• numer pojazdu (pomocne przy eksporcie do zewnętrznych systemów),

• kod pojazdu (pomocne przy eksporcie do zewnętrznych systemów),

• wprowadzony licznik kilometrów,

• ID grupy do której przynależy pojazd,

• Nazwa grupy do której przynależy pojazd,

• typ grupy od której przynależy pojazd (obca/własna),

• cena na dystrybutorze,

• objętość zatankowana,

• kwota zatankowana,

• kwota do zapłaty (po rabacie),

• cena do zapłaty (po rabacie),
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• stawka i wielkość podatku VAT,

• typ i wielkość udzielonego rabatu,

• licznik sumujący (total) dystrybutora po tankowaniu,

• objętość\objętość referencyjna w zbiorniku przed i po tankowaniu,

• inne dane;

Z systemu pomiarowego na bieżąco otrzymujemy dane:

• data / godzina pomiaru,

• numer zbiornika,

• numer produktu,

• nazwa produktu,

• objętość w zbiorniku,

• Objętość wody w zbiorniku,

• temperatura produktu w zbiorniku,

• objętość referencyjna (w 15ºC) w zbiorniku,

• alarmy (przepełnienie, niski produkt, wysoka woda, itp.);

Z systemu możemy wygenerować dokumenty:

• raport pojedynczego tankowania,

• raport zbiorcze tankowań w rozbudowanym filtrowaniem,

• faktura VAT, faktura VAT zbiorcza + załącznik,

• korekta faktury VAT,

• RW – rozchód wewnętrzny, numerowany, ilość, wartość magazynowa,

• WZ – wydanie na zewnątrz, numerowany, ilość, wartość,

• PZ – przyjecie paliwa, numerowany, ilość, wartość dostawy,

• zestawienie dokumentów RW, WZ, PZ, faktur,

• stan  magazynu,  ilościowy i  wartościowy,  bilans  objętościowy w doniesieniu  do  stanów 
rzeczywistych,

• remanent, ilościowy i wartościowy, dokument remanentowy, numerowany;

Typy udzielonych rabatów:

• bez rabatu,

• rabat wartościowy (kwota za litr), na wszystkie lub wybrane produkty,

• rabat wartościowy (kwota za litr), różny dla różnych produktów,

• rabat procentowy, na wszystkie lub wybranych produktów,

• rabat procentowy, różny dla różnych produktów,

• rabat wartościowy (kwota za litr) od cen tabelarycznych (okresowe tabele cen),
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• rabat wartościowy (kwota za litr) od cen tabelarycznych (okresowe tabele cen) w zależności 
od produktu,

• rabat procentowy od cen tabelarycznych (okresowe tabele cen),

• rabat procentowy od cen tabelarycznych (okresowe tabele cen) w zależności od produktu,

• ceny specjalne (stałe dla danej firmy),

• ceny specjalne (stałe dla danej firmy) na poszczególne produkty;

Rabaty wyliczane są na bieżąco w czasie tankowania zgodnie z ustawieniami klienta, lub mogą być 
naliczone  /  przeliczone  po  tankowaniu.  Przeliczenie  można  wykonać  ręcznie  dla  określonej 
transakcji  lub  automatycznie  dla  wybranych  transakcji  według  określonych  parametrów 
rabatowych.
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5. Specyfikacja systemu

Obudowa stal nierdzewna, lakierowana, wentylacja + 
ogrzewanie, zamykana na unikalny klucz

Wyświetlacz LCD 10 cali, kolorowy, matryca TFT 800x600, szkło 
odporne na zarysowania

Klawiatura funkcyjna 2x4 + numeryczna 4x3

Czytnik zbliżeniowy typu RFID

Transfer danych • sieć LAN (RJ-45) - OnLine
• sieć bezprzewodowa (WiFi) - OnLine
• GPRS (GSM-owy kanał internetowy) - OnLine
• pamięć przenośna USB
• most DSL (przewód 2 żyły do 1 000 m) - 

OnLine
• światłowód - OnLine

Identyfikatory do tankowania • breloczki 
• karty białe, miękkie
• karty z nadrukiem czarnym
• karty z nadrukiem kolorowym
• karty spersonalizowane – nazwisko, zdjęcie

System identyfikacji • tankowanie na jedną kartę
• tankowanie na 2 karty (kierowcy + pojazdu)
• tankowanie na 3 karty (kierowcy + pojazdu + 

nadzór)

Zabezpieczenie identyfikatorów • identyfikacja bez kodu PIN
• identyfikacja z kodem PIN
• możliwość wymuszenia zmiany kodu PIN
• możliwość samodzielnej zmiany kodu PIN-u 

przy tankowaniu z poziomu terminala

Dane przy identyfikacji • opcja wprowadzania kodu PIN
• opcja wprowadzania przebiegu pojazdu
• opcja wprowadzania czasu pracy 

pojazdu/maszyny
• opcja wprowadzania numeru zlecenia
• opcja wprowadzania karty drogowej
• opcja wprowadzania innych informacji

Liczba kart/breloczków w systemie max. 1 000 000

Liczba transakcji w pamięci brak ograniczeń

Liczba transakcji w archiwum brak ograniczeń

Liczba terminali w sieci stacji 8

Liczba stanowisk tankowania 1 terminal - max 8, na stacji max 64
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Liczba węży stanowiska tankowania max 8

Obsługa 2 różnych dystrybutorów tak

Obsługiwane dystrybutory • elektroniczne (transmisja cyfrowa)
• Gilbarco
• PetroTec
• Petrotec (HDX)
• Petrotec - Progress
• Tokheim
• ZAP
• MM-Petro
• Adast (Logitron)
• Adast (BetaControl)
• Benc
• Logitron
• Logitron MPD

• mechaniczne
• Adast
• ZAP 
• PIUSI
• nalewaki płynów eksploatacyjnych 
• inne mechaniczne
• inne nalewaki

Liczba sond pomiarowych 64

Obsługiwane systemy pomiarowe • elektroniczne
• OPW SiteSentinel 1 – PV4
• OPW SiteSentinel 1 – CAP (SCP)
• OPW SiteSentinel 2 – PV4
• OPW SiteSentinel 3 – PV4
• Veeder Root TLS-2
• Veeder Root TLS-350
• DigiMag
• Site_ONE
• PcsSiteONE
• przemysłowe w standardzie 4 - 20 mA

Zasilanie 230V

Oprogramowanie do zarządzania Petro Data

Eksport danych • Excel
• OpenOffice
• plik tekstowy
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6. Objaśnienia

6.1. System flotowy

System  tankowania  bezgotówkowego  opierający  się  na  rozliczeniu  w  ramach  firmy  lub  na 
podstawie umowy między firmami. Zazwyczaj do identyfikacji w trybie automatycznym używa się 
kart lub breloczków, emitowanych przez właściciela stacji, wprowadzanych do systemu, którym są 
nadawane uprawnienia do tankowania bezgotówkowego. Tankowanie na potrzeby własne (rozchód 
wewnętrzny – RW) są rozliczane w ramach firmy, natomiast dla innych firm (rozchód na zewnątrz 
– WZ) rozliczane i fiskalizowane na podstawie faktur.

6.2.Centralna jednostka sterująca

Element elektroniczny posiadający procesor oraz pamięć, wyposażony w system operacyjny oraz 
specjalistyczne  oprogramowanie  sterujące  pracą  całego  urządzenia,  przechowujące  dane  oraz 
komunikujące się z komputerem administratora stacji w celu wymiany danych. W zależności od 
rodzaju systemu centralna jednostka sterująca może być wyposażona w procesor o różnej mocy 
obliczeniowej, pamięć podręczną RAM oraz różne pamięci trwałe. 

6.3. Interfejs

Element  elektroniczny  umożliwiający  podłączenie  zewnętrznych  urządzeń  posiadających  różne 
standardy  wyjść  do  systemu,  oraz  oddzielające  (separacja,  separacja  galwaniczna)  urządzenia 
zewnętrzne  od  terminala,  ograniczając  w  ten  sposób  możliwość  uszkodzenia  systemu  poprzez 
zwarcie,  przebicie,  wyładowania  atmosferyczne,  ograniczając  w  ten  sposób  koszty  związane  z 
ewentualnymi naprawami lub wymianą urządzeń współpracujących na inne.

6.4.Układ rozproszony
Konstrukcja systemu w układzie dwóch lub więcej terminal, gdzie każdy terminal może pracować 
niezależnie  i  sterować  podłączonymi  do  niego  urządzeniami  a  jednocześnie  przesyłać  dane  do 
innych  terminali.  Zabezpiecza  to  stację  na  wypadek  awarii  jednego  z  terminali,  gdyż  brak 
kluczowych elementów wspólnych nie zakłóca pracy reszty a jednocześnie umożliwia korzystanie 
ze wszystkich stanowisk tankowania na każdym terminalu (o ile jest  on w taką funkcjonalność 
wyposażony),  co  podnosi  komfort  użytkowania,  gdyż  tankujący  nie  musi  korzystać  ze  ściśle 
przypisanego temu stanowisku terminala, tylko podchodzi do dowolnego.

6.5.Auto-On&OffLine
Technologia  umożliwiająca  prace  terminali  zarówno  w  trybie  OnLine  (wszystkie  dane  są 
przenoszone na bieżąco na serwer) oraz OffLine (praca bez komunikacji z serwerem, korzystanie z 
podręcznej  bazy  danych,  buforowanie  danych  do  czasu  odzyskania  komunikacji  z  serwerem). 
Wybór  trybu  pracy  jest  dokonywany  automatycznie  i  nie  zakłóca  normalnej  pracy  stacji  oraz 
zabezpiecza przed utratą danych.

6.6.Auto-numeracja i indeksacja
System zabezpieczający prze utratą lub powielaniem danych tankowań oraz umożliwiający kontrolę 
brakujących  pozycji.  Umożliwia  jednocześnie  odzyskanie  brakujących  danych  lub  odtworzenie 
całej bazy danych, lub tylko uzupełnienie brakujących tankowań.
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6.7.Auto-Archiwum
Funkcja  automatycznie  archiwizująca  wszystkie  dane  tankowań,  przez  co  zabezpiecza  je  na 
wypadek  ich  utraty  na  serwerze  lub  w  przypadku  wątpliwości  wiarygodności  danych  w bazie 
danych.
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