
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 .

Eenvoud omvormen tot winstgevendheid

Pulse™- 
vloeistofbeheer

Pulse™-vloeistofbeheer vereenvoudigt de manier waarop vooruitstrevende werkplaatsen bulkvloeistoffen in real time  
opvolgen en beheren. Het zorgt voor meer transparantie en een grotere controleerbaarheid die op hun beurt de productiviteit 
en winstgevendheid verhogen.
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KRIJG INZICHT IN HET BEHEER VAN UW BULKVLOEISTOFFEN

Transparantie. Steeds 
automatisch elke druppel 
opvolgen en voorraadverlies, 
afrondingsfouten en 
factuurverschillen tot een 
minimum beperken.

Controleerbaarheid. Problemen 
vanaf de bron opvolgen aan 
de hand van geavanceerde 
technologie, zoals automatische 
waarschuwingen en rapporten 
op maat.

Integratie. Gegevens 
vastleggen, ze opnemen in 
veelgebruikte DMS-systemen 
en snel delen met andere 
belanghebbenden om zo de 
planning, voorraad, inkoop, 
prijsstelling en nog meer 
te verbeteren.

Verplaatsbaarheid. Zonder 
problemen koppelen aan  
mobiele doseereenheden en 
-vaten om extra stappen en 
moeilijkheden voor technici  
te beperken.

BULKVLOEISTOFFEN DRAADLOOS, 
AUTOMATISCH EN NAUWKEURIG 
OPVOLGEN

Pulse™-vloeistofbeheer is de nieuwste technologische 
doorbraak van Graco, de marktleider op het vlak van 
vloeistofbeheer. Pulse biedt geavanceerde draadloze 
technologieën om bulkvloeistoffen nauwkeurig op te 
volgen, kritische analyses uit te voeren en op maat 
gemaakte rapporten te automatiseren zodat u informatie 
kunt delen en de besluitvorming kunt verbeteren. 
Dit maakt van Pulse het meest uitgebreide, handige en 
gebruiksvriendelijke vloeistofbeheersysteem op de markt.

BEHEER VAN BULKVLOEISTOFFEN 
VEREENVOUDIGEN

• Kom precies te weten hoeveel vloeistof wordt 
gedoseerd, waar en door wie dit gebeurt om het 
voorraadbeheer te verbeteren

• Een snelle en eenvoudige draadloze configuratie 
verlaagt de installatiekosten en maakt komaf met 
de behoefte aan een PC-verbinding 

• Stel geautomatiseerde rapporten op maat op om 
weloverwogen beslissingen te kunnen nemen

• Koppel elke dosering rechtstreeks aan een werkorder 
voor een nauwkeurigere facturering

• Voeg nieuwe onderdelen zonder problemen toe 
naarmate uw vraag toeneemt

• Geniet van een naadloze integratie met uw DMS en 
deel informatie binnen uw organisatie
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Schaalbaarheid. Voeg Pulse snel 
toe aan zowat elke omgeving,  
zelfs voor nabewerkingen of 
diverse gebouwen binnen 
eenzelfde vestiging, en vermijd 
buitensporige installatiekosten  
en vertragingen.

Nauwkeurige facturering. 
Wijs elke centiliter vloeistof 
automatisch en rechtstreeks 
toe aan een werkorder om de 
facturering te vereenvoudigen en 
de winstmarges te maximaliseren.

Eenvoud. Kom niet voor 
verrassingen, onderbrekingen 
en vertragingen te staan. 
Vloeistoffen worden onmiddellijk 
en automatisch opgevolgd en 
geregistreerd zodat technici 
meer tijd kunnen besteden in de 
onderhoudsstraat en zo meer 
klanten kunnen bedienen.

Voorraadbeheer. Hou  
toezicht op de vloeistof- 
voorraad en plan bijvullingen  
om vertragingen en buiten- 
sporige kosten tot een  
minimum te beperken.

MAAK HET VERSCHIL MET UW EFFICIËNTIE

PULSETM-VLOEISTOFBEHEER

Technici doseren enorme hoeveelheden bulkvloeistoffen, zoals aardolie en synthetische oliën, koelvloeistoffen, 
tandwielolie, ruitenwisservloeistof en nog meer. Het is een van de meest voorkomende taken die uw technici 
uitvoeren. Daarom is het ook zo belangrijk om een goed overzicht te bewaren. Per slot van rekening doet elke 
druppel – en elke cent – ertoe.

Gebruik Pulse™-vloeistofbeheer om op het terrein, in uw wagenpark of herstelplaats uw bulkvloeistoffen volledig 
onder controle te houden. Wanneer algemeen directeurs, servicemanagers, magazijniers en andere beheerders 
weten welke vloeistof en hoeveel vloeistof wordt gebruikt, waar die vloeistof naartoe gaat, wanneer ze wordt 
gedoseerd en tot slot wie de werkzaamheden verricht, kunnen ze op een weloverwogen manier beslissen om 
activiteiten te vereenvoudigen, om eerder verloren gegane of niet-toegewezen kosten vast te leggen en verborgen 
winsten bloot te leggen.
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Innovatie leidt tot een naadloze samenwerking
Moderne vloeistofbeheersystemen volgen activiteiten met bulkvloeistoffen op en bewaken de voorraad van opslagtanks tot 
doseermeters – van de onderhoudsstraat tot de backoffice – zodat belanghebbenden informatie in real time kunnen delen en 
beslissingen kunnen nemen die de productiviteit en winstgevendheid voor de volledige organisatie ten goede komen.

LEG VERBORGEN WINSTEN BLOOT EN ONTDEK EEN EENVOUDIGERE MANIER VAN WERKEN

Pulse Hub. Sluit de Pulse 

Hub eenvoudigweg aan op het 

electriciteitsnet (220/230V) 

en ga naar uw lokale netwerk 

om van start te gaan – zonder 

software of PC. Krijg meteen 

toegang tot de controle- en 

rapportagetools vanaf elk 

apparaat dat is aangesloten op 

het netwerk en internettoegang 

heeft, zoals een pc, tablet of 

smartphone.

Pulse-software. Krijg een 

snel en geconsolideerd 

overzicht van alle doseringen 

voor de hele werkplaats 

aan de hand van speciaal 

ontworpen, webgebaseerde 

en gebruiksvriendelijke 

software. Volg tankniveaus 

in één oogwenk op. Maak 

rapporten op maat en genereer 

automatische e-mailmeldingen 

om cruciale informatie meteen 

te delen met andere belangrijke 

besluitvormers.

Integratie met DMS. Neem 

het vloeistofbeheer op in 

veelgebruikte DMS-systemen 

om werkorders te helpen 

valideren. Bij elke gietbeurt 

worden gegevens vastgelegd 

en doorgestuurd naar DMS, 

waar andere gebruikers toegang 

krijgen tot de informatie om 

de besluitvorming in de hele 

werkplaats te verbeteren.

Pulse-doseermeter. Technici 

kunnen pincodes en andere 

gegevens snel invoeren op het 

grote, intuïtieve scherm van de 

heavy duty-meter. Ze kunnen 

eveneens een NFC-tag voor het 

scherm houden om van start 

te gaan. Alle gegevens worden 

dan rechtstreeks gekoppeld aan 

de meter, de technicus en het 

werkorder.
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PULSETM-VLOEISTOFBEHEER

Pulse-tankniveaumonitor. 

Registreer automatisch 

tankniveaus met een ultrasone 

sensor. Dagelijkse rapporten 

op maat waarin volumes, 

afwijkingen, waarschuwingen 

en nog veel meer worden 

beschreven, kunnen onmiddellijk 

naar de belangrijkste belang- 

hebbenden worden gestuurd.

Pulse-pompluchtregelaar. 

Schakel de luchttoevoer naar de 

pomp automatisch uit wanneer 

die niet in gebruik is om te 

voorkomen dat kapotte leidingen 

of afvoertanks gaan lekken 

(en kosten veroorzaken) op 

de werkvloer.

Extender. Kies uit meerdere 

apparaten om het bereik van 

Pulse in uw hele vestiging 

te vergroten.

Rondrijden. Doseer eender 

waar in uw werkplaats 

vloeistoffen zonder de veiligheid 

of productiviteit in het gedrang 

te brengen. Technici kunnen het 

stevige vatonderstel gebruiken 

om containers van 200 liter 

(55 gallon) zonder hulp of 

vertragingen gemakkelijk te 

vervoeren naar de doseerplaats.
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GEAVANCEERDE 
TECHNOLOGIE 
VOOR DE 
MODERNE 
WERKPLAATS

Pulse werd door een 

groep van de meest 

ervaren ingenieurs uit 

de sector na duizenden 

uren van testen en 

feedback van klanten 

uit alle hoeken van de 

wereld in een nieuw jasje 

gestoken. Hierdoor kan 

Pulse een belangrijke 

upgrade leveren voor het 

toonaangevende Matrix™-

vloeistofbeheersysteem 

met een brede waaier aan 

geavanceerde onderdelen 

en de nieuwste 

mogelijkheden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Kan worden gebruikt met petroleum en synthetische oliën  

(zoals automatische-transmissievloeistof en tandwielolie),  
antivries en ruitenwisservloeistof

• Meters voor hoge stroomsnelheden tot 68 lpm (18 gpm)

• Toegang tot software via alle grote webbrowsers

• Gecertificeerd voor samenwerking met gangbare aanbieders  
van beheersoftware voor dealers zoals Reynolds & Reynolds®,  
CDK Global® (vroeger ADP), Procede Software, Dealertrack en  
PBS Systems

• Werkt op netspanning van 100-240 V/AC voor bedrade producten 
en AA-alkalinebatterijen voor apparaten die op batterijen werken

Industriële toepassingen
Gebruik Pulse™-vloeistofbeheer daar waar u gedoseerde vloeistof moet opvolgen en meten. Doordat het systeem 
volledig draadloos is en uit slechts twee onderdelen bestaat, kan het snel worden geïnstalleerd om het beheer 
van bulkvloeistoffen te vereenvoudigen en de winstgevendheid in zowat elke omgeving te maximaliseren.

DRAADLOOS EN ZORGELOOS VLOEISTOFBEHEER

Automotive Servicecentra Onderhoud van machines  
voor zwaar gebruik

Fleetcentra

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
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Pulse™-vloeistofbeheer is speciaal ontworpen om de grootste 

uitdagingen bij het beheer van bulkvloeistoffen aan te pakken  

door technici en leidinggevenden ongeziene controle, inzichten  

en analyses aan te reiken bij elke dosering.

Kom het te weten op gracopulse.com

WAT IS UW VLOEISTOF-IQ?
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Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen 
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innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.
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