
Behoud de controle over uw hot-meltdoseerapparatuur

Afstandsmonitoringoplossing voor InvisiPac™ hot-meltsystemen

Graco LineSite™

• Blijf op de hoogte van uw activiteiten door de status van uw InvisiPac hot-meltmachines op de werkvloer te bekijken  
vanop uw smartphone, tablet of computer

• Wees 100% zeker van de productiekwaliteit door de prestaties en de cruciale systeemparameters in real time te bekijken
• Bespaar geld door het lijmvloeistofgebruik te controleren
• Reageer snel om uw lijn draaiende te houden met e-mailwaarschuwingen voor systeemgebeurtenissen of alarmen

B E W E Z E N  K W A L I T E I T .  T O O N A A N G E V E N D E  T E C H N O L O G I E .
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De gegevens die u nodig hebt om in real time 
beslissingen te nemen – waar u ook bent.

LineSite is een oplossing voor de opvolging en de verzameling van gegevens 
voor het InvisiPac Tank-Free™ hot-meltsysteem. Met LineSite kunt u InvisiPac-
machines op de werkvloer in real time volgen via uw smartphone, tablet of 
computer, en de gegevens gebruiken als een belangrijke businesstool om de 
kosten te drukken.

Zijn uw lijnen operationeel? Zouden ze doeltreffender kunnen zijn? Hoeveel 
hot-melt wordt er per uur gebruikt? Per dag? Per week?  Moet u een eenvoudig 
preventief onderhoud overwegen? 

Met LineSite hebt u alle cruciale informatie binnen handbereik.

Zo werkt het

LineSite verstuurt realtimegegevens van individuele InvisiPac-systemen en 
verzamelt die gegevens op een lokaal opslagapparaat. Zo kunt u:
• temperaturen controleren en cruciale prestatiemetingen beoordelen;
• e-mailwaarschuwingen voor systeemgebeurtenissen of alarmen ontvangen;
• kijken hoeveel lijmvloeistof elke lijn gebruikt;
• machinediagnoses controleren en problemen die stilstandtijd veroorzaken, 

voorkomen;
• onmiddellijk reageren op potentiële fouten en die fouten op afstand vaststellen;
• werkingsgegevens van de systemen beoordelen in een intuïtief, grafisch formaat.

Met de gegevens die door LineSite worden verzameld, kunt u sneller problemen 
vaststellen, ervoor zorgen dat u de juiste hoeveelheid lijmvloeistof per pakket 
aanbrengt en uiteindelijk de doeltreffendheid van uw verpakkingslijn verbeteren. 
Zo bespaart u geld. En het allerbelangrijkste: LineSite geeft u de gemoedsrust dat 
uw projecten vlot verlopen.

Graco LineSite™

Afstandsmonitoringoplossing voor InvisiPac™  hot-meltsystemen
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Toegankelijkheid binnen handbereik

Log in via uw lokale netwerk of via het externe portaal dat toegang verleent 
tot het internet, zodat u van om het even waar verbinding kunt maken. De 
toonaangevende technologie van Graco biedt u de tools om uw lijn draaiende 
te houden en de flexibiliteit om de juiste keuze te maken voor uw zaak.

• Opt-in om bevoegde gebruikers waar ook ter wereld toegang te geven
• Opt-out om ervoor te zorgen dat de informatie alleen op uw lokale 

fabrieksnetwerk beschikbaar is

Bekijk het dashboard van uw fabriek –  
de status in een oogopslag
• Volg welke lijnen actief zijn
• Bekijk de dagelijkse productiviteit

Blijf op de hoogte met e-mailwaarschuwingen

• Ontvang een e-mail wanneer er een alarm optreedt of wanneer de 
systeeminstellingen veranderen

Voel u zeker met live foutopsporing en diagnoses

• Bekijk de temperaturen en de cruciale systeemparameters in real time
• Bekijk de systeemgebeurtenissen en klik door naar gedetailleerde 

instructies over probleemoplossing
• Download logbestanden en e-mail ze naar Graco voor ondersteuning
• Breng de systeemparameters in kaart om de historiek van de prestaties  

te analyseren

Bespaar geld door het lijmvloeistofgebruik te controleren

• Bekijk het lijmvloeistofverbruik door de tijd om tendensen vast te stellen 
• Pas de weergave aan met een simpele klik
• Bewaar de gegevens voor een gegevenshistoriek
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Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen 
en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een 
breed scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële 
en industriële omgevingen. 

Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste technische 
kwaliteit, wereldklasse productie en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende 
dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed 
terrein van oplossingen voor vloeistofbehandeling. Naast materieel voor de aannemersbranche levert 
Graco apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren 
van kleef- en dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en 
biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt. 

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.
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