
Firma GESTAFRIC z siedzibą w Beninie (Afryka) 
opracowała platformę TRACKFUEL do monito-
rowania oraz zarządzania rozległym systemem 
dystrybucji oleju napędowego. 

Ciągły nadzór realizowany jest dla obiektów stałych  
w postaci zbiorników oraz kontenerów z paliwem 
rozlokowanych wśród odbiorców. Kontrolą objęto 
również flotę pojazdów dostawczych, która na bieżąco 
zaopatruje klientów w paliwo. Uzupełniającą funk-
cją systemu jest zdalna kontrola pracy generatorów 
oraz akumulatorów celem optymalnego zużycia ener-
gii. Założeniem systemu było udostępnienie klientom 
jednolitego środowiska, które można swobodnie dos- 
tosowywać do potrzeb danego użytkownika.

Część komunikacyjna systemu Trackfuel została zreali-
zowana w oparciu o wybrane typy modułów teleme-
trycznych oraz lokalizacyjnych z oferty firmy INVENTIA. 
Urządzenia MT/ML posiadają wbudowane rejestratory 
zapewniające niezawodny mechanizm lokalnej archi-
wizacji danych niezbędny w sytuacji, gdy dostęp do 
sieci GPRS jest chwilowo utrudniony. Po przywróceniu 
kanału transmisyjnego dane pomiarowe zawierające 
unikatowe znaczniki czasu są dostarczane do serwera 
logistycznego. Dodatkowym atutem zastosowanych 
modułów jest różnorodność pod względem dostęp-
nych typów zasobów I/O oraz interfejsów komunika-
cyjnych, zapewniając tym samym integrację czujników, 
liczników i urządzeń pomiarowych różnych producen-
tów.

    NASI PARTNERZY

Trackfuel – system zdalnej kontroli  
i zarządzania dystrybucją paliwa
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Dane pomiarowe z obiektów stałych oraz mobilnych są 
dostarczane do serwera centralnego w celu ich dalszej 
obróbki oraz prezentacji w postaci raportów, zawiera-
jących rozbudowane wykresy oraz statystyki. Uzyskane 
informacje zasilają dedykowany moduł do organizacji 
dostaw oraz fakturowania kontrahentów. Stan bieżący 
obiektów jest przedstawiony w postaci animowanych 
synoptyk, w których uwzględniono panele do zmiany 
nastaw, progów alarmowych oraz kontroli elementów 
wykonawczych. W sytuacjach alarmowych komunikaty 
w postaci wiadomości SMS lub e-mail mogą być wysy-
łane zarówno bezpośrednio z terminala obiektowego 
jak również serwera centralnego.  

Dzięki zastosowaniu technologii www, dostęp do plat-
formy zapewniony jest z poziomu dowolnego terminala 
wyposażonego w przeglądarkę internetową (komputer, 
tablet, smartfon).

Obszary zastosowania systemu Trackfuel:
 ¼ Monitoring w czasie rzeczywistym dostaw  

paliwa, zbiorników do ich przechowywania  
oraz dystrybutorów

 ¼ Kontrola pracy generatorów oraz akumulatorów
 ¼ Nadzór nad klimatyzatorami oraz ciągły pomiar 

temperatur
 ¼ Monitorowanie temperatury w pojazdach 

chłodniczych

Zalety sytemu Trackfuel:
 ¼ Dokumentowanie dostaw paliw
 ¼ Raportowanie ubytków i nieautoryzowanego 

zużycia paliwa
 ¼ Optymalizacja logistyki dostaw
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