
GENNEMPRØVET KVALITET. FØRENDE TEKNOLOGI.

Gør enkelhed til profit.

Pulse® Pro
Væskestyring

Pulse® Pro væskestyring forenkler fremadtænkende forretningers sporing og håndtering af bulkvæsker i realtid - og leverer 
øget gennemsigtighed og ansvarlighed for at skabe øget produktivitet og fortjeneste.



FÅ INDSIGT I JERES BULKVÆSKESTYRING

Gennemsigtighed. Overvåg 
hver eneste dråbe, hver gang 
– automatisk – og minimer 
svind, afrundingsfejl og 
fakturaafvigelser.

Ansvarlighed. Spor problemer 
til kilden via avanceret teknologi, 
herunder automatiske alarmer og 
brugerdefinerbare rapporter.

Integration. Indfang data, 
integrer dem med populære 
DMS-løsninger, og del dem 
hurtigt med andre interessenter 
for at forbedre planlægning, 
lager, indkøb, prisfastsættelse og 
mere.

Bærbarhed. Ubesværet 
parring med mobile 
dispenseringsenheder og tromler 
for at reducere ekstra arbejdstrin 
og besvær for teknikere. 

TRÅDLØS, AUTOMATISK OG NØJAGTIG 
SPORING AF BULKVÆSKER

Pulse® Pro væskestyring er det seneste teknologiske 
gennembrud fra Graco – som er brancheførende 
inden for væskestyring. Pulse tilbyder avancerede 
trådløse teknologier til nøjagtig sporing af bulkvæsker, 
registrering af kritiske analyser og automatisering af 
brugerdefinerbare rapporter, så man kan dele information 
og forbedre beslutningstagningen, hvilket gør Pulse 
til det mest omfattende, praktiske og brugervenlige 
væskestyringssystem på markedet.

OPNÅ FORENKLET STYRING AF 
BULKVÆSKER

• Nøjagtige oplysninger om, hvor meget væske der 
dispenseres samt hvor og af hvem, for at opnå 
forbedret lagerstyring 

• Hurtig, nem trådløs konfiguration reducerer 
installationsomkostningerne og eliminerer behovet for 
en pc-forbindelse 

• Opret brugerdefinerbare, automatiske rapporter for at 
kunne træffe mere informerede beslutninger 

• Forbind hver dispensering direkte med en arbejdsordre 
for mere nøjagtig fakturering 

• Tilføj nye komponenter problemfrit, i takt med at dine 
behov vokser 

• Problemfri integration med jeres DMS og deling af 
oplysninger i hele virksomheden 



Skalerbarhed. Tilføj Pulse 
hurtigt i næsten ethvert miljø, 
endda også til eftermontering 
eller i flere bygninger inden for 
samme anlæg, og undgå høje 
installationsomkostninger og 
forsinkelser.

Nøjagtig fakturering. Tildel 
automatisk hver eneste liter væske 
direkte til en arbejdsordre for at 
forenkle fakturering og maksimere 
fortjenstmargener.

Enkelhed. Undgå overraskelser, 
afbrydelser og forsinkelser. 
Væsker spores og registreres 
øjeblikkeligt og automatisk, så 
teknikere kan bruge mere tid på 
serviceværkstedet og betjene flere 
kunder.

Lagerstyring. Overvåg 
væskebeholdningen og planlæg 
genopfyldninger for at minimere 
forsinkelser og for store 
omkostninger.

GØR EFFEKTIVITET TIL DET, DER SKILLER JER UD FRA MÆNGDEN

PULSETM PRO VÆSKESTYRING

Teknikere dispenserer enorme mængder bulkvæsker, herunder olie og syntetiske olier, kølemidler, 
gearsmøremiddel, sprinklervæske og mere. Det er en af de hyppigste opgaver, som dine teknikere udfører. Derfor 
er det vigtigt at holde styr på processen. Når alt kommer til alt, tæller hver dråbe - og hver eneste øre. 

Brug Pulse® Pro væskestyring til at få fuld kontrol over dine bulkvæsker i marken, i din flåde eller på dit 
servicecenter. Ved at vide, hvilken type og hvor meget væske der bruges, hvor den bruges, hvornår den 
dispenseres, og i sidste ende, hvem der udfører arbejdet, kan ledere, service- og reservedelschefer og andre 
træffe mere informerede beslutninger for at forenkle driften, registrere tidligere mistede eller ikke-tildelte 
omkostninger og afdække skjulte fortjenester. 



Innovation fører til problemfrit samarbejde
Moderne væskestyringshåndteringssystemer sporer bulkvæskeaktiviteter og overvåger lagerbeholdning fra opbevaringsbeholdere 
til dispenseringsmålere - fra serviceværkstedet til kontoret - så nøgleinteressenter kan dele information i realtid og træffe 
beslutninger, der forbedrer produktiviteten og rentabiliteten for hele virksomheden.

AFDÆK SKJULTE FORTJENESTER - OG EN LETTERE MÅDE AT ARBEJDE PÅ

Pulse Hub. Tilslut blot 

Pulse Hub til en 220/230 

V strømkilde og få adgang 

til dit lokale netværk for at 

komme i gang – uden software 

eller en pc. Få øjeblikkelig 

adgang til overvågnings- og 

rapporteringsværktøjer fra 

enhver netværksforbundet, 

webbaseret enhed, inklusive en 

pc, tablet eller smartphone.

Pulse-software. Få en 

hurtig, samlet visning af 

al dispensering for hele 

forretningen via specialdesignet, 

web-aktiveret og brugervenlig 

software. Overvåg tankniveauer 

med det samme. Generér 

brugerdefinerbare rapporter og 

automatiserede e-mail-alarmer 

for at dele kritisk information 

øjeblikkeligt med andre vigtige 

beslutningstagere.

DMS-integration. Integrer 

væskestyring med populære 

DMS-løsninger for at hjælpe 

med at validere arbejdsordrer. 

Ved hver tapning registreres og 

leveres der data til DMS, hvor 

andre brugere kan få adgang 

til oplysningerne for at forbedre 

beslutningstagningen i hele 

forretningen.

Pulse dispenseringsmåler 

Teknikere kan hurtigt indtaste 

pinkoder og andre data på den 

robuste målers store, intuitive 

skærm. Eller de kan flashe et 

NFC-tag til skærmen for at 

komme i gang - og alle data 

spores direkte til måleren, 

teknikeren og arbejdsordren.



AFDÆK SKJULTE FORTJENESTER - OG EN LETTERE MÅDE AT ARBEJDE PÅ PULSETM PRO VÆSKESTYRING

Pulse 

beholderniveauovervågning. 

Registrer beholderniveauer 

automatisk med en 

ultralydssensor. Brugertilpassede 

daglige rapporter med 

detaljerede oplysninger om 

volumener, uoverensstemmelser, 

alarmer og mere, kan 

sendes øjeblikkeligt til vigtige 

interessenter.

Pulse pumpeluftregulator. 

Sluk automatisk for luft til 

pumpen, når den ikke er i brug, 

for at forhindre, at brudte linjer 

eller lækkende tanke lækker 

væske (og omkostninger) ud 

over hele gulvet.

Extender. Vælg mellem 

flere enheder for at udvide 

rækkevidden for Pulse i hele dit 

anlæg.

Tril en tur. Dispensér væsker 

overalt i din forretning uden at 

gå på kompromis med sikkerhed 

eller produktivitet. Teknikere kan 

bruge den robuste tromlevogn 

til let at transportere 200 liter 

beholdere til dispenseringsstedet 

uden hjælp eller forsinkelser.



AVANCERET 
TEKNOLOGI TIL 
DEN MODERNE 
FORRETNING

Nydesignet af branchens 

mest erfarne gruppe 

af ingeniører - baseret 

på tusindvis af timers 

test og feedback fra 

kunder over hele verden 

- Pulse tilbyder en 

betydelig opgradering 

til den førende Matrix™ 

systemplatform til 

væskestyring med en 

bred vifte af avancerede 

komponenter og nyfundne 

kapaciteter.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
• Kompatibelt med olie og syntetisk baserede olier (inklusive 

automatgearolie og gearsmøremiddel), frostvæske og 
opløsningsmiddel til sprinklervæske

• Målere til højt flow op til 68 lpm

• Softwareadgang via alle gængse webbrowsere

• Certificeret til interface med gængse udbydere af software til 
forhandleradministration, såsom Reynolds & Reynolds®, CDK 
Global® (tidligere ADP), Procede Software, Dealertrack og PBS 
Systems

• Fungerer på 100-240 VAC netspænding til kablede produkter og 
AA alkaliske batterier til batteridrevne enheder

Anvendelsesområder
Anvend Pulse® Pro væskehåndtering overalt, hvor du har brug for at overvåge og måle dispenseret 
væske. Da systemet er fuldt trådløst og kun består af to komponenter, kan det installeres hurtigt for at 
forenkle bulkvæskestyring og maksimere rentabiliteten i næsten ethvert miljø.

TRÅDLØS OG BEKYMRINGSFRI VÆSKESTYRING

Bilservicecentre Vedligeholdelse af tunge 
maskiner

Flådecentre

Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.



Pulse® Pro væskestyring er designet specielt til at tackle 

nutidens mest presserende bulk-væskestyringsudfordringer ved 

at give teknikere og ledelsesmedarbejdere uovertruffen kontrol, 

indsigt og analyse for hver dispensering.

Få flere oplysninger på www.graco.com/pulse

TJEK DIN PULSE
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HER FINDER DU 
GRACO

Europa
+32 89 770 700

FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

Graco blev grundlagt i 1926 og er i dag en af verdens førende virksomheder inden for 
væskehåndteringssystemer og komponenter. Graco-produkter transporterer, måler, kontrollerer, 
doserer og påfører et bredt udvalg af væsker og viskøse materialer, der anvendes inden for 
køretøjssmøring og i kommercielle og industrielle miljøer. 

Virksomhedens succes er baseret på vores konstante fokus på teknisk overlegenhed, 
produktionsfaciliteter i verdensklasse og uovertruffen kundeservice. Graco har et tæt samarbejde 
med kvalificerede forhandlere og kan derfor tilbyde systemer, produkter og teknologi, der sætter 
kvalitetsstandarden inden for en lang række væskehåndteringsløsninger. Graco fremstiller udstyr 
til sprøjtemaling, beskyttende maling, fremføring af maling, smøring og dosering af tætnings- og 
klæbemidler samt elektrisk påføringsværktøj til entreprenørbranchen. I kraft af den løbende 
investering i malinghåndterings- og styringssystemer vil Graco også fremover levere banebrydende 
løsninger til et mangfoldigt globalt marked. 

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.
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