
Vse na prvi pogled 
Senzor nivoja H-Level



Ali tudi vi skladiščite maziva v rezervoarjih in kontejnerjih? Potem verjetno veste kaj je 
glavna pomanjkljivost te ustaljene prakse. Ročno morate preveriti kako visok je nivo v 
posamezni posodi – če to storite redko ali pozabite, obstaja veliko tveganje, da je rezervoar 
nepričakovano prazen in mazivo, ko ga potrebujete, ni na voljo. 

Haberkorn ima rešitev: 
S senzorjem nivoja H-Level vam ponujamo merilni modul, ki redno meri nivo v vašem 
rezervoarju. Stanje si nato lahko ogledate na nadzorni plošči v računalniku, prenosniku, 
tabličnem računalniku ali pametnem telefonu.

Ko je dosežena predhodno določena raven nivoja rezervoarja, se samodejno sproži informacija 
do vas ali naročilo  pri podjetju Haberkorn (odvisno od nastavitve):
- vse urejeno, brez da bi si umazali roke.

Zanesljivo merjenje nivoja olja 
ali drugih tekočin 
z H-Level

Ključni podatki vedno na dosegu
Tudi na računalniku in mobilnem telefonu



Nenehno dopolnjevanje
Ni več praznih rezervoarjev

Popolna čista tehnologija
Pod stalnim nadzorom



Nivoji polnjenja se dnevno posodabljajo in dokumentirajo. Permanentni monitoring je tako zelo 
enostaven. Vključene so različne analize, kot so zgodovina porabe, povprečna poraba in še več -
lahko dostopno, le nekaj klikov preko vaše osebne nadzorne plošče.

Vaše prednosti na prvi pogled
• Rezultati meritev se beležijo vsak dan in po potrebi se sproži naročilo
• Ročno odčitavanje ni potrebno, po potrebi je možno odčitavanje tudi neposredno na napravi H-Level
• Dokumentirani in transparentni pregled porabe

Ključni podatki na prvi pogled -
na rezervoarju, osebnem računalniku 
in mobilni napravi



Ključni podatki na prvi pogled -
na rezervoarju, osebnem računalniku 
in mobilni napravi

S hitro dostavo zmanjšajte svojo administracijo in nenačrtovane dodatne stroške.
Haberkorn z H-Level zagotavlja, da bo celoten postopek naročanja postal bolj učinkovit: 
vi prihranite čas, optimizirate čas naročanja in skladiščenja ter zmanjšate tudi morebitne vire napak
(na primer naročilo napačnega izdelka ali količine).

Vaše prednosti na prvi pogled
• Optimiranje časa naročanja
• Prihranki pri administraciji
• Nivoji polnjenja se lahko določijo z različnih lokacij s pomočjo PC-ja, prenosnika, tablice ali pametnega telefona

Nenehno polnjenje –  
časovno točno



Brezžični sistem za prenos podatkov meritev deluje prek GSM modula. To zagotavlja tudi stalno 
spremljanje pravilnega delovanja naprave. V primeru baterijske različice naprave H-Level je mogoče ves 
čas odčitati tudi stanje baterije. Brezkontaktno merjenje z uporabo ultrazvoka pomeni, da ni težav s 
staranjem, kar se na primer lahko zgodi pri mehanskih merilnih komponentah.

Vaše prednosti na prvi pogled
• Naprava v celoti nadomesti manualne rešitve, kot so merilne ure
• Stalni nadzor naprave s funkcijo »Heartbeat«
• Avtomatska sprostitev naročil

Popolna čista tehnologija -  
priročno in preizkušeno



Za katere stranke je primeren H-Level?
H-Level je bil ustvarjen posebej za podjetja, ki skladiščijo maziva v stacionarnih rezervoarjih, ki jih lahko 
nato na licu mesta napolnimo z našim tovornjakom. Naši strokovnjaki za maziva z veseljem nudijo tudi 
nasvete o nakupu nove cisterne.

Kako zapleteno je naročanje za stranke?
H-Level deluje z brezkontaktno tehnologijo ultrazvoka, potrebujemo le brezplačen pokrov rezervoarja 
na vrhu rezervoarja, v katerega je naprava privita. Električni priključek v bližini rezervoarja je prednost 
- a če temu ni tako, imamo na voljo tudi baterijsko različico. Podatki se prenašajo brezžično preko GSM 
modula.

Če povzamemo: Katere so največje prednosti za kupca?
Kupec prihrani s tem, da ne potrebuje ročno preverjati nivoja v rezervoarju in z oddajo naročila
kadar je to potrebno - za oboje poskrbi H-Level. To povečuje tudi varnost, saj imate vedno
dovolj maziva v rezervoarju in se ta vedno napolni/zamenja ob pravem času.

Intervju 
Matthias Paseka
Strokovnjak za maziva
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Stalna poraba
Redno odvzem maziv s strani vaših zaposlenih.

Dnevno merjenje
H-Level dnevno pošilja nivo polnjenja.

Samodejno naročanje
Ko je rezervoar na določeni ravni, se sproži 
naročilo pri Haberkornu.

Zagotovljena oskrba

Haberkorn dobavi maziva in napolni / zamenja 
vaš rezervoar.
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Haberkorn d.o.o. 
www.haberkorn.si 
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