Produkter og løsninger
Accella - Terminal Automation System (TAS)

Petro Onlines Accella system er
et totalkonsept for automasjon,
drift og administrasjon av
oljedepoter. Accella er basert på
åpen, standardisert data- og
automasjons teknologi.
Systemarkitekturen og
funksjonene er resultat av mer
enn 20 års erfaring innen
depotautomasjon.
Accella kan konfigureres på forskjellige måter og vi leverer systemer for
enkeltstående depoter så vel som nettverksbaserte løsninger for flere depoter
og med sentral (data)drift av depotene.
Accella er et høyteknologisk industrielt IT system hvor prosesskontroll og
administrativ databehandling er integrert i et felles system.
Accella styrer og registrerer all aktivitet på depotene.
Velprøvde, optimaliserte løsninger sikrer en effektiv og sikker kontroll av alle
prosesser fra tilførsel/import av produktene, via lagerhold av produktene til full
kontroll av utlasting både til tankbil/tog/båt, inkludert blanding av produkter og
tilsetninger (additiv).
Last ned Accella brosjyre (Engelsk)

Additivering - Addotronic og Blendtech
Petro Online tilbyr to typer
additivsystemer.
1. Addotronic er utviklet av
PetroOnline og er et
additivsystem med meget høy
presisjon og lang levetid.

Addotronic datablad (PDF-fil)

2. PetroOnline har også agentur
for det kanadiske merket
Blendtech.
Blendtech's "Injection Manifold's" er en komplett additiv injektor magnetventil, testventil, prosess fittings, filter og flowmeter er integrert i en
blokk som kan fås både i 303 rustfritt eller aluminium utførelse.

Les mer på Blendtechs hjemmeside

Tanknivåmåling - fra Rosemount Tank Radar AB
Petro Online har agentur for
Rosemount Tank Radar AB sine
produkter i Norge.
SAAB har levert radar-systemer
for tanknivåmåling i flere tiår og
har gjennom denne tiden bygd
opp en serie med
kvalitetsprodukter som ingen
andre leverandører i bransjen
greier å "matche".
Raptor-modellen som er avbildet
på venstre side er "state-of-theart" modellen og kan brukes i alle
applikasjoner innenfor olje og
gass.
REX-modellen kan leveres med mulighet for å emulere Enraf- eller E+H-målere
direkte uten å bytte annet utsyr enn selve måleren.
Les mer på Rosemount Tank Radars hjemmesider

Diverse utstyr for oljedepot og tankbiler
Petro Online har agentur for OPW
Fluid Transfer Group (i Norge). Av
OPW sine produkter selger
PetroOnline lastearmer, kuplinger
og systemer for jording og
overfyllingsbeskyttelse (Civacon)
for tankbiler.

Lese mer på OPWs europeiske hjemmesider

Her er
•
•
•

noen andre eksempler på utstyr vi kan levere på forespørsel:
Flowmeter
Overfyllingsvern for tank
Diverse ventiler

