
VELPRØVD KVALITET. LEDENDE TEKNOLOGI.

Gjør enkelhet om til profitt

Pulse® Pro
Væskestyring

Pulse® Pro væskestyring forenkler hvordan fremtidsrettede verksteder sporer og styrer bulkvæsker i sanntid – og gir derved 
mer åpenhet og sporbarhet som drivkraft for produktivitet og profitt.



FÅ INNSYN I DIN BULKVÆSKESTYRING

Åpenhet. Overvåk hver dråpe, 
hver gang – automatisk – og 
reduser svinn, avrundingsfeil og 
uoverensstemmelser i fakturaer 
til et minimum.

Sporbarhet. Problemer kan 
spores til kilden via avansert 
teknologi, inkludert automatisk 
varsling og tilpasningsbare 
rapporter.

Integrering. Innhent data, 
integrer den med populære 
DMS’er og del den raskt med 
andre interessenter for å 
forbedre planlegging, beholdning, 
fremskaffelse, prissetting med 
mer.

Mobilitet Synkroniseres lett med 
mobile doseringsenheter og fat 
for å redusere ekstra gåing og 
besvær for teknikere. 

TRÅDLØS, AUTOMATISK OG NØYAKTIG 
SPORING AV BULKVÆSKER

Pulse® Pro væskestyring er det siste teknologiske 
gjennombruddet fra Graco – industrilederen innen 
væskestyring. Det tilbyr avanserte trådløse teknologier 
for nøyaktig sporing av bulkvæsker, registrerer 
avgjørende analyser og produserer automatisk 
tilpasningsbare rapporter, slik at du kan dele informasjon 
og forbedre beslutningsprosessen. Dette gjør Pulse til 
markedets mest allsidige, praktiske og brukervennlige 
væskestyrings-system.

ENKLERE BULKVÆSKEVÆSKESTYRING

• Se akkurat hvor mye væske som doseres, hvor og av 
hvem, for å bedre lagerstyring. 

• Rask og lettvint trådløs konfigurasjon som reduserer 
installasjonskostnader og gjør det unødvendig med en 
PC-tilkobling 

• Produserer automatisk tilpasningsbare rapporter slik at 
du kan ta mer informerte avgjørelser 

• Hver dosering synkroniseres direkte med ordren for 
mer nøyaktig fakturering. 

• Nye komponenter kan legges til sømløst ettersom 
forespørslene øker. 

• Integreres sømløst med ditt DMS slik at du kan dele 
informasjon med hele organisasjonen. 



Skalerbarhet. Pulse kan raskt 
installeres i nesten hvilket 
som helst miljø, til og med i 
eksisterende anlegg eller i flere 
bygninger innenfor den samme 
fasiliteten, slik at unødvendige 
installasjonskostnader og 
forsinkelser unngås.

Nøyaktig fakturering. Hver 
milliliter med væske synkroniseres 
automatisk og direkte med en 
ordre for å forenkle fakturering og 
maksimere profittmarginer.

Enkelt. Unngå overraskelser, 
avbrudd og forsinkelser. Væsker 
spores og registreres umiddelbart 
og automatisk, slik at teknikere 
kan bruke mer tid på verkstedet – 
og betjene flere kunder.

Lagerstyring. Overvåk 
væskebeholdningen og planlegg 
etterfyllinger for å holde 
forsinkelser og unødvendige 
kostnader til et minimum.

GJØR EFFEKTIVITET TIL DITT SÆRTREKK

PULSETM PRO VÆSKESTYRING 

Teknikere doserer enorme mengder bulkvæske, inkludert petroleumsbaserte og syntetisk baserte oljer, 
kjølevæsker, girolje, vindusspylervæske med mer. Det er en av oppgavene som utføres oftest av dine teknikere. 
Derfor er det viktig å holde øye med dette. Hver dråpe teller, tross alt – og hver krone også. 

Bruk Pulse® Pro væskestyring til å få full kontroll over dine bulkvæsker ute i felten, din maskinpark eller ditt 
serviceverksted. Ved å vite hvilken type og mengde væske som blir brukt, hvor den går, når den doseres og til sist, 
hvem som utfører arbeidet, kan daglige ledere, serviceledere, deleledere og andre ta mer informerte avgjørelser 
for å forenkle aktiviteter, innhente tidligere tapte eller ikke anslåtte kostnader og finne skjult profitt. 



Innovasjon fører til sømløst samarbeid
Moderne væskestyrings-systemer sporer bulkvæskens aktiviteter og overvåker lagerbeholdningen fra lagertanker til 
doseringsmålere – fra kundemottaket til kontoret – slik at nøkkelpersoner kan dele informasjon i sanntid og ta avgjørelser som 
gir bedret produktivitet og profitt i hele organisasjonen.

FINN SKJULT PROFITT – OG EN LETTERE MÅTE Å ARBEIDE PÅ

Pulse Hub. Koble Pulse-hubben 

til en 220/230V strømkilde og 

deretter til ditt lokale nettverk 

for å komme i gang – ganske 

enkelt, uten verken programvare 

eller PC. Få øyeblikkelig tilgang 

til verktøy for overvåking og 

rapportering fra en hvilken 

som helst nettverk-tilkoblet, 

nettaktivert enhet, inkludert 

en PC, et nettbrett eller en 

smarttelefon.

Pulse programvare. Få en 

raskt og helhetlig oversikt 

over alle doseringsaktiviteter  

på hele verkstedet via en 

spesialdesignet, nettaktivert 

og brukervennlig programvare. 

Sporing av tanknivåer med 

et raskt blikk. Produserer 

tilpasningsbare rapporter og 

automatiske e-post varslinger 

for umiddelbar deling av 

avgjørende informasjon med 

andre nøkkelpersoner.

Integrering med DMS. 

Væskestyringen kan integreres 

med populære DMS’er som 

hjelp med ordrebekreftelse. 

Dataen for hver enste dosering 

registreres og leveres til DMS, 

der andre brukere har tilgang 

til informasjonen for å bedre 

beslutningstaking på hele 

verkstedet.

Pulse doseringsmåler. 

Teknikere kan raskt legge inn 

pin-koder og annen data på 

målerens store, robuste og 

intuitive skjerm. Eller, de kan 

bruke et NFC-kort på skjermen 

for å komme i gang – og all 

data spores direkte til måleren, 

teknikerne og ordren.



FINN SKJULT PROFITT – OG EN LETTERE MÅTE Å ARBEIDE PÅ PULSETM PRO VÆSKESTYRING

Pulse nivåmåler til tank. 

Registrerer nivået i tanken 

automatisk med en ultrasonisk 

sensor. Tilpasningsbare daglige 

rapporter som viser volum, 

avvik, varsler osv., kan sendes til 

nøkkelpersoner på et øyeblikk.

PULSE pumpekontroller 

Stenger av luften til pumpen 

automatisk når den ikke er 

i bruk for å unngå skade 

på linjer eller at innholdet 

i tanker tømmes over hele 

verkstedsgulvet på grunn av 

væskelekkasje (samt utgifter).

Nettverksutvider. Velg mellom 

flere enheter for å utvide 

rekkevidden til Pulse i hele 

fasiliteten din.

Trilles rundt. Du kan dosere 

væsker hvor som helst på 

verkstedet ditt uten risiko 

for verken sikkerhet eller 

produktivitet. Teknikere kan 

bruke den solide fat-trallen til å 

transportere  200L (55-gallon) 

beholdere til doseringsstedet, 

lettvint og uten assistanse eller 

forsinkelser.



AVANSERT 
TEKNOLOGI FOR 
DET MODERNE 
VERKSTEDET

Redesignet av 

industriens mest erfarne 

gruppe ingeniører – 

basert på tusenvis 

av timer med testing 

og tilbakemeldinger 

fra kunder over hele 

verden – Pulse tilbyr en 

betydelig oppgradering av 

industrilederen Matrix™ 

veskeforvaltnings-

system plattform med et 

bredt utvalg avanserte 

komponenter og 

nyoppdagede egenskaper.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
• Kompatibel med petroleum og oljer med syntetisk base (inkludert 

automatisk transmisjonsvæske og girolje), frostvæske og 
vindusspylervæske.

• Høy gjennomstrømning måles opp til 68 l/min (18 GPM)

• Tilgang til programvare gjennom alle store søkemotorer.

• Sertifisert for bruk sammen med Dealer Management Systems fra 
de mest populære leverandørene, slik som Reynolds & Reynolds®, 
CDK Global® (tidligere ADP), Procede Software, Dealertrack, og 
PBS Systems

• Bruker 100-240 VAC linjespenning for kablede produkter og AA 
alkaliske batterier for batteridrevne enheter

Industrielle bruksområder
Ta i bruk Pulse® Pro væskestyring på alle steder der det er behov for å overvåke og måle væske som 
doseres. Fordi den er helt trådløs og består av kun to komponenter, kan den installeres raskt for å 
forenkle bulkvæskestyring og  oppnå maksimal profitt i nesten alle miljøer.

TRÅDLØS OG BEKYMRINGSFRI VÆSKESTYRING

Bilverksteder Vedlikehold av anleggsmaskiner Maskinparker

Windows er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og i andre land.



Pulse® Pro væskestyring ble designet spesielt med tanke på 

dagens mest pressende utfordringer innen væskestyring, ved å gi 

teknikere og ledelsespersonell unik kontroll, innsyn og analyser for 

hver eneste dosering. 

Finn ut på www.graco.com/pulse

SJEKK DIN PULSE
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