


VANTAGENS DO SISTEMA ELS

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

• Conectividade em tempo real através do Aplicativo Móvel
ou da Plataforma Web

• Relatórios de inventário atual, histórico de entregas, eventos
em andamento, testes de vazamento de combustível 

• Notificações e alarmes para baixos níveis de estoque,
entregas e alertas de vazamentos

• Todos os dados do sistema ELS armazenados na nuvem

• Comunica e integra com sistemas ERP

• Capaz de exportar dados do servidor através de arquivos
XML

• Calibração automática do tanque de combustível

• Elimina a necessidade de fazer medições manuais de
combustível
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SOLUÇÃO AVANÇADA DE 
MEDIÇÃO PARA TANQUES

O Sistema ELS foi desenvolvido pela EXCELbr 
para oferecer um sistema de medição de 
tanques confiável e fácil de usar em postos de 
combustível de varejo e de abastecimento 
interno.

Com foco em disponibilizar os dados em 
tempo real, o Sistema ELS possui uma 
plataforma web fácil de usar e um aplicativo 
móvel para manter seus postos de 
combustível sempre on-line.

INTUITIVO

O Console ELS fornece 
acesso simples ao nível de 

estoque, alarmes de 
vazamento, entregas de 
combustível e relatórios

CONECTIVIDADE

Acesso on-line através
de computadores e 

smartphones

Fácil de instalar com 
montagem "plug-and-play”

INSTALAÇÃO DE BAIXO CUSTOVERSÁTIL

Conecte e gerencie a sua 
rede de postos de 

combustível em uma única 
plataforma

Sensor de vazamento universal• 

• 

• Reconciliação do consumo de combustível e entregas

• Relé de saída opcional

• 

• Sonda magnetoestrictiva inteligente para todos os tipos de
combustível

• 

• Opção com MVC (Medidor Volumétrico de Combustíveis)
para os postos de combustível de Santa Catarina

Mede nível de combustível, o nível de água e a temperatura
simultaneamente

Capaz de realizar manutenção remota e atualizações de
software

Conecte até 12 sondas e 16 sensores de vazamento (opção
com placa de expansão para mais tanques)



VISÃO GERAL DO CONSOLE ELS

VISÃO GERAL DA SONDA E DO SENSOR DE VAZAMENTO

Tela “touchscreen” colorida

Posição em tempo real de estoque, temperatura e água

Status dos sensores de vazamento

Histórico de eventos

Relatórios com entregas de combustível; Histórico de 
vazamentos; Trocas de turno; Períodos inativos

Configuração e calibração do tanque de combustível

Impressora térmica

SONDA MAGNETOSTRICTIVA

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos de sonda: 1,5 - 6m
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SENSOR DE VAZAMENTO UNIVERSAL

O sensor é usado para monitorar eventuais vazamentos de 
combustível e possui fácil instalação 

APLICAÇÃO
Certificado INMETRO
Temperatura de Operação
Marcação de Segurança Elétrica
Parâmetros Técnicos

Distancia máxima da Sonda até a interface 
EBAR
Nível de Combustível
Nível de Água
Temperatura

DIESEL, DIESEL S10, GASOLINA, ETANOL E ARLA
NCC 15.0310X
-20ºC a +60ºC
Ex ia llB T4 Ga
Ui = 12,60Vcc  /  Uo = 40,9Vcc      /   Io = 787µA    /    Po = 120mW      /    Co = 20nF 
Lo = 500 mH  /  Lo/Ro = 16,14µH  /   Ci = 270nF    /    Li = Negligible
250 meters

Início de Leitura: 110mm  /  Tolerância: ±1mm  /  Precisão: 0.1mm  
Início de Leitura: 30mm  /  Tolerância: ±1mm  /  Precisão: 0.1mm  
Número de sensores: 1~5 /  Tolerância ±1ºC      /  Precisão: ±0.1ºC

Sonda precisa, durável e de fácil instalação. Este produto é 
feito em aço inoxidável. É ideal para postos de combustível e 

empresas com abastecimento interno



PLATAFORMA-WEB E APLICATIVO MÓVEL

ACESSO REMOTO

O Sistema ELS fornece acesso em tempo real aos dados do seu estoque e movimentação de combustível em nossa Plataforma-
Web ou Aplicativo Móvel para todos os computadores e smartphones.

Levando em consideração grandes e pequenas redes de postos de combustível, a Plataforma-Web foi desenvolvida para 
monitorar e controlar todos os seus postos em um único lugar. Combinamos tecnologia avançada, conveniência e simplicidade 
para oferecer uma solução completa através do nosso sistema para medição de tanques e monitoramento ambiental.

GERENCIAMENTO DE ESTOQUE 
ONLINE

Visualize simultaneamente o estoque de 
combustível de todos os tanques do seu 
posto de combustível em tempo real

NOTIFICAÇÃO DE ENTREGA

Receba notificação instantânea de entregas 
de combustível pelo computador ou 
smartphone

ALERTAS DE DETECÇÃO DE 
VAZAMENTOS

Receba notificações automáticas sobre 
eventuais vazamentos de combustível do seu 
posto pelo computador ou smartphone

RELATÓRIOS INTELIGENTES

Disponível para download relatórios 
gerenciais com informações úteis sobre seu 
posto de combustível

Anotações:

Excel Produtos Eletrônicos
Rua Antonieta, 29
São Paulo, SP – Brasil
+55 (11) 3858-7724
vendas.els@excelbr.com.br
www.excelbr.com.br

Vídeo explicativoSite


