
U Z N A N A  J A K O Ś Ć .  W I O D Ą C A  T E C H N O L O G I A .

Przemień prostotę w źródło zysku

Zarządzanie Płynami  
PulseTM PRO

System zarządzania płynami Pulse™ Pro upraszcza proces dozowania płynów w warsztacie i czyni go bardziej intuicyjnym, 
zapewniając przejrzystość, a co za tym idzie również produktywność i dochodowość.
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UZYSKAJ WGLĄD W DOZOWANIE I ZARZĄDZANIE PŁYNAMI.

Transparentność. Monitoruj 
każdą kroplę, w każdej chwili 
– automatycznie – minimalizuj 
ubywanie płynów, znajduj błędy i 
niezgodności.

Odpowiedzialność. Znajduj 
źródła problemów dzięki 
zaawansowanej technologii, 
włączając w to automatyczne 
alarmy i spersonalizowane 
raporty.

Integracja. Zbieraj dane, 
integruj je z popularnymi 
systemami DMS i udostępniaj 
innym osobom, aby poprawić 
planowanie, zarządzanie 
zasobami, ceny i wiele innych.

Przenośność. Bez wysiłku 
sparuj mobilne jednostki 
dozujące i zwijadła aby 
dodatkowo ułatwić pracę 
technikom. 

ŚLEDŹ DOZOWANE PŁYNY 
BEZPRZEWODOWO, AUTOMATYCZNIE  
I Z DUŻĄ PRECYZJĄ.

System zarządzania płynami Pulse™ Pro jest najnowszą 
technologią od Graco – lidera branży zarządzania 
płynami. Oferuje on zaawansowaną bezprzewodową 
technologię, aby precyzyjnie śledzić dozowane płyny, 
przeprowadzać kluczowe analizy i automatycznie 
generować raporty, dzięki czemu łatwiej można podjąć 
ważne decyzje – to czyni system Pulse™ najbardziej 
wszechstronnym, wygodnym i łatwym w użyciu na 
systemem na rynku.

UCZYŃ ZARZĄDZANIE PŁYNAMI 
PROSTSZYM 

• Dowiedz się ile dokładnie płynu zostało zużyte, gdzie i 
przez kogo aby poprawić zarządzanie zasobami. 

• Szybka, łatwa bezprzewodowa konfiguracja redukuje 
koszty montażu i eliminuje potrzebę posiadania 
dodatkowego komputera.  

• Generuj dostosowane do Twoich potrzeb, automatyczne 
raporty, aby ułatwić podejmowanie decyzji.  

• Sparuj każde dozowanie bezpośrednio ze zleceniem 
serwisowym, dla potrzeb dokładnego rozliczania. 

• Bezproblemowo dodawaj nowe komponenty instalacji 
wraz ze wzrostem potrzeb.  

• Zintegruj system z istniejącym systemem DMS aby 
łatwiej udostępniać informacje w swojej firmie.   
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Skalowalność. Szybko zamontuj 
system Pulse w niemal każdym 
środowisku, zarówno w nowych 
obiektach, jak i w tych już 
istniejących, w jednym budynku lub 
w wielu budynkach na raz i uniknij 
nadmiernych kosztów  montażu i 
związanych z montażem opóźnień.

Precyzyjne fakturowanie. 
Automatycznie przypisz każdą 
kroplę płynu do każdego zlecenia, 
aby uprościć fakturowanie i 
zmaksymalizować potencjalne 
zyski.

Prostota. Unikaj niespodzianek, 
zakłóceń i opóźnień. Przepływ 
płynów jest śledzony i natychmiast 
automatycznie zapisywany, dzięki 
czemu technicy mogą spędzić 
więcej czasu na swojej pracy – 
obsługując więcej klientów.

Zarządzanie zasobami. 
Monitoruj zasobu płynów i  
planuj uzupełnienia aby 
zminimalizować opóźnienia 
i niepotrzebne koszty.

UCZYŃ WYDAJNOŚĆ TYM, CO CIĘ WYRÓŻNIA

ZARZĄDZANIE PŁYNAMI PULSETM PRO

Technicy dozują olbrzymie ilości płynów, włączając w to oleje ropopochodne i syntetyczne, płyn chłodniczy, smar 
przekładniowy, płyn do spryskiwaczy i wiele więcej. To jedno z zadań najczęściej wykonywanych przez techników w 
warsztatach. Dlatego ważne jest, aby utrzymać to pod kontrolą. W końcu każda kropla się liczy – no i każdy grosz.  

Użyj Systemu Zarządzania Płynami Pulse™ Pro aby przejąć pełną kontrolę nad zarządzaniem płynami w swoim 
serwisie lub warsztacie, a także w terenie. Wiedząc, ile jakiego płynu trafia w dane miejsce, kiedy jest on tam 
dozowany oraz przede wszystkim kto dokonał dozowania, kadra zarządzająca może podejmować znacznie bardziej 
świadome decyzje  aby uprościć operacje, zredukować koszty oraz odkryć ukryte wcześniej, potencjalne nowe 
źródła dochodów.  
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Innowacja wiodąca do płynnej współpracy
Nowoczesne systemy zarządzania płynami śledzą aktywności związane z płynem i monitorują zasoby od zbiornika aż do 
dozownika – od serwisu do biura – dzięki czemu osoby zarządzające otrzymują informacje w czasie rzeczywistym i mogą 
podejmować decyzje, które doprowadzą do zwiększenia produktywności i dochodowości całej organizacji.

ODKRYJ UKRYTE DOCHODY – ORAZ PROSTSZY SPOSÓB PRACY

Hub Pulse. Zwyczajnie podłącz 

Hub Pulse do źródła zasilania 

i swojej sieci lokalnej aby móc 

go używać – bez dodatkowego 

oprogramowania lub komputera. 

Uzyskaj dostęp do narzędzi 

monitorujących i raportujących 

natychmiast, z jakiegokolwiek 

urządzenia z dostępem 

do internetu, włączając w 

to komputery, tablety, czy 

smartfony.

Oprogramowanie Pulse. 

Uzyskaj szybki, skonsolidowany 

obraz wszystkich dozować z 

całego warsztatu przez specjalnie 

zaprojektowaną, łatwą w 

użytkowaniu aplikację, możliwą do 

obsłużenia z poziomu przeglądarki 

internetowej. Miej poziom płynu 

w zbiornikach na oku. Generuj 

możliwe do spersonalizowania 

raporty i automatyczne 

powiadomienia emailowe aby 

natychmiast udostępniać kluczowe 

informacje odpowiednim osobom.

Integracja z DMS/ERP. 

Zintegruj system Pulse z 

popularnym systemem DMS/

ERP aby łatwiej przyjmować 

zamówienia. Z każdym 

dozowaniem, dane są 

zapisywane i dostarczane 

do system DMS, gdzie inni 

użykownicy mogą sprawdzić 

wszelkie zapisane informacje, 

aby łatwiej podejmować decyzje.

Dozownik z miernikiem Pulse. 

Technicy mogą wprowadzać 

swój kod PIN i inne dane na 

dużym, intuicyjnym w obsłudze 

wyświetlaczu znajdującym się 

bezpośrednio na mierniku. Lub 

mogą oni użyć karty zbliżeniowej 

NFC – wszystkie dane są 

zapisywane – numer miernika, 

technik oraz dane zlecenia.
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ODKRYJ UKRYTE DOCHODY – ORAZ PROSTSZY SPOSÓB PRACY

Monitor poziomu płynu  

w zbiorniku. 

Automatycznie sprawdzaj 

poziom płynu w zbiorniku dzięki 

sensorom ultradźwiękowym.

Dzienne raporty z możliwością 

personalizacji, zawierające 

szczegóły dotyczące objętości, 

rozbieżności, alarmów i wielu 

innych czynników, mogą być 

natychmiast wysyłane do 

odpowiednich osób.

Kontroler pneumatyczny 

pompy Pulse. Automatyczne 

odcinanie dopływu powietrza 

do pompy, kiedy ta nie 

jest używana, zapobiega 

uszkodzeniom przewodów oraz 

wyciekom płynów ze zbiorników.

Wzmacniacz sygnału.  

Szeroki wybór dodatkowych 

urządzeń umożliwiających 

rozbudowę systemu Pulse™.

„Niech  się dzieje” Dozuj 

płyny gdziekolwiek w swoim 

warsztacie bez rezygnowania 

z bezpieczeństwa lub 

produktywności. Technicy mogą 

użyć wózka do transportu 200L 

beczek aby łatwiej było im 

dozować płyny bez angażowania 

dodatkowych zasobów oraz bez 

żadnych opóźnień.

ZARZĄDZANIE PŁYNAMI PULSETM PRO
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ZAAWANSOWANA 
TECHNOLOGIA W 
NOWOCZESNYM 
WARSZTACIE.

Przeprojektowany 

przez najbardziej 

doświadczoną grupę 

inżynierów – bazując na 

tysiącach godzin testów 

i informacji zwrotnych 

od klientów dookoła 

świata – system Pulse™ 

Pro oferuje znaczące 

ulepszenie dominującego 

Systemu Zarządzania 

Płynami Matrix™ 

zapewniając szeroki 

zakres dodatkowych, 

zaawansowanych 

komponentów jak i 

nowych możliwości.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
• Kompatybilny z olejami na bazie ropy naftowej jak i z olejami 

syntetycznymi (włącznie z płynem do automatycznych skrzyń 
biegów i smarem przekładniowym), płynami chłodniczymi oraz 
płynami do spryskiwaczy.

• Mierniki o dużej przepustowości aż do 68 l/min (18 GPM)

• Software dostępny przez większość najpopularniejszych 
przeglądarek internetowych.

• Certyfikacja umożliwiająca używanie systemu z obecnymi 
dostawcami oprogramowania, takimi jak Reynolds & Reynolds®, 
CDK Global® (dawniej ADP), Procede Software, Dealertrack, oraz 
PBS Systems

• Praca na zasilaniu od 100 do 240 V AC dla produktów 
podłączanych do sieci lub zasilanie bateriami alkalicznymi AA dla 
produktów zasilanych za pomocą baterii.

Zastosowania w przemyśle
Użyj Systemu Zarządzania Płynami Pulse™ Pro w dowolnym miejscu, w którym chcesz monitorować dozowania i odmierzać 
dozowane płyny. Ponieważ system jest w pełni bezprzewodowy, składając się z dwóch elementów, może on być błyskawicznie 
zamontowany, ułatwiając zarządzanie dozowanymi płynami i zapewniając maksymalizację dochodów w niemal każdym środowisku.

BEZPRZEWODOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA PŁYNAMI.

Autoryzowane Centra Serwisowe Obsługa Ciężkiego Sprzętu Obsługa Flot

Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Corporation w USA i innych krajach.
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System Zarządzania Płynami Pulse™ Pro został 

zaprojektowany z myślą o największych wyzwaniach w zarządzaniu 

płynami jaki można napotkać, zapewniając technikom jak i kadrze 

zarządzającej całkowitą kontrolę oraz wgląd w każde dozowanie i 

możliwości analizy.

Znajdź nas na www.graco.com/pulse

CHECK YOUR PULSE
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