
www.eurolube.comUTVECKLING OCH TILLVERKNING MED SENASTE TEKNIK

LUBE-Master
FLUID MANAGEMENT SYSTEM
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LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM

– Utomordentlig prestanda
Integreras enkelt till ditt ekonomisystem
LUBE-Mastersystemet ger exakt mätning och dosering av olja, kylarvätskor och spolarvätska för 

fordonsverkstäder och industriella applikationer.

LUBE-Master
KRAFTFULLA FUNKTIONER

•  Obegränsat antal användare, 
arbetsorder och tankar/vätskor

•  Varje uttag registreras

• Enkelt användargränssnitt

• Ingen begränsning på sparade 
tappningar

• Tappning kan aktiveras från vilken 
knappsats som helst eller PC

• Samtliga tappställen kan vara 
aktiverade samtidigt

• Kan fjärrstyras över nätverk

• Timeout – stänger tappstället om 
inget flöde registreras

• Databashanterare med rapporter

• Transaktioner kan exporteras till 
MS Excel

• Tankar övervakas i realtid

• Tankrapporter kan  
skickas via e-post

• Tankövervakning med 
torrpumpningsskydd

• Pumpstyrning, systemet 
trycksätts enbart under tappning

• Stöd för streckkodsläsare, 
magnetkort och dallasnyckel.

Knappsats

Display

Interface PC

Flödeskontroll

Tankmodul

TANK SPILL-
OLJA

ALLMÄNT

SYSTEMÖVERBLICK
Alla tappställen, knappsatser, 

displayer, tankar och nivågivare 

kan visas grafiskt. Tappningar kan 

startas och all konfiguration kan 

göras från datorn.

ANPASSAD ÖVERBLICK
Man kan enkelt skapa sig en överblick, 

genom att flytta runt objekten så att 

de motsvarar den fysiska placeringen i 

verkstaden.

KUNDANPASSNING
Layouten går även att anpassa 

ytterligare för att visa de olika 

produkterna och tappställena, samt 

lägga till sin egen bakgrund och 

logotyp.

Mät-
Modul
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LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM

VARFÖR INVESTERA I ETT LUBE-MASTERSYSTEM?

LUBE-Master är nyckeln till ökad lönsamhet 
– Snabb avkastning
Vi ger dig full kontroll över din vätskeförbrukning. LUBE-Mastersystemet eliminerar förlusterna vid 
vätskehantering och investeringen är vanligtvis betald inom ett år.

Se nedan exempel på hur snabbt ett system betalar sig:

  Köpt (liter)                        Sålt (liter)         Svinn (liter)                         Avkastningstid #)

 30 000        28 500       1 500     4-5 månader

Exemplet ovan baseras på åtta tappställen för olja. Följande moduler är inkluderade i beräkningen:

  PC Interface     Koppling till DMS          Flödeskontrollenhet               Mätmoduler               Knappsatser 

   

ANSLUT TILL EKONOMISYSTEM / DMS / EXTERNA SYSTEM

Spara pengar genom att koppla ihop LUBE-Master och 
ditt försäljnings- / lager- / faktureringssystem
Genom att installera LUBE-master säkerställer du att ingen olja ”försvinner” eller ej redovisas

PROBLEMET 
Med ett manuellt hanteringssystem av vätskor är det oundvikligt att misstag begås, såsom:

  • Oljeuttag inte rapporteras 
  • Fel volym rapporteras 
  • Oljeuttag rapporteras på fel arbetsorder 
  • Påfyllningar av olja och glykol rapporteras inte

Alla dessa förbiseenden blir till slut en avsevärd förlust av intäkter.

LÖSNINGEN 
Genom att koppla ihop LUBE-Master med ditt ekonomisystem, eliminerar man 
dessa problem. Två-vägskommunikationen mellan LUBE-Master och ditt system 
innebär att bara aktiva arbetsorder kan aktivera systemet, och tillåta att olja 
tappas. När tappningen är klar på det arbetsordernumret skickas informationen 
automatiskt till ekonomisystemet och en rad skapas på fakturan.

VI TAR HAND OM DET 
Allting sköts av oss, när installationen av LUBE-Master är klar, fungerar kopplingen på en gång.

  • Ingen lång väntan på att din leverantör av system ska ta sig tid att göra programmeringen. 
  • Normalt ingen extra kostnad för kopplingen.

Just nu har vi färdiga kopplingar till över 60 ekonomi/lagersystem, som är färdigprogrammerade och körs igång med minimal 
konfiguration. Ett urval av de kopplingar som finns idag visas i illustrationen här brevid, men det finns många fler. Kontakta oss för 
en komplett lista.

DRIFTSÄTT EN KOPPLING PÅ FEM MINUTER 
Om en koppling inte finns, har vi generella gränssnitt för export av textfiler, databasexport (ODBC, SQL), XML-filer, Excel-filer 
etc. Dessa gränssnitt kan även skräddarsys för att passa det unika behovet genom att redigera en vanlig textfil direkt på plats.

#) OBS! Installationskostnad på plats ej inkluderad. Vi förutsätter att ett oljedistributionssystem redan finns på plats.
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LUBE-MASTER: HÅRDVARA

MODULER

ART.NR. BESKRIVNING

53400 Flödeskontrollenhet
Mäter och styr upp till fyra mag-
netventiler och pulsmätare. Varje 
port kan konfigureras individuellt.

53401 Knappsats
För att starta och stoppa tapp-
ningar, samt interagera med 
systemet från verkstaden. En 
streckkods-, magnetkort- eller 
dallasnyckelläsare kan installeras 
för att snabba upp inmating.

53404 LED Display
Gör det möjligt för en användare 
att se på långt håll hur mycket 
som har tappats. Kan även styra 
en magnetventil och pulsmätare.

ART.NR. BESKRIVNING

53408 Tankmodul
Övervakar tankar med flottörgivare 
eller i realtid med analoga tryck-
givare. Styr även magnetventiler 
till pumparna, vilket innebär att 
systemet inte är trycksatt när det 
inte är i bruk.

53403 Programvara & Interface
Länken mellan hårdvara och 
mjukvara. Gör det möjligt att konfig-
urera och hantera systemet. Det öpp-
nar även dörrarna till en hel värld av 
möjligheter när det gäller att utbyta 
information med andra system.

53402 Printermodul
Om systemet används utan PC, kan 
en printermodul spara upp till 900 
transaktioner i minnet. Kan även an-
slutas till en kvittoskrivare för utskrift 
av tappningar.

MÄTMODUL 
FÖR OLJA OCH 
GLYKOL
Upp till 20l/min
ART.NR 1168465

In 1/2” (F) 
Ut 1/2” (M)

MÄTMODUL 
HÖGVOLYM FÖR 
OLJA, DIESEL
Upp till 50l/min
ART.NR 1168969

In 1” (F) 
Ut 1/2” (F)

ROSTFRI 
MÄTMODUL FÖR 
KEM/SPOLARV.
Upp till 35l/min
ART.NR 1168466

In 1/2” (F) 
Ut 1/2” (F)

MÄTMODUL 
HÖGTRYCK FÖR 
FETT
Upp till 1kg/min
ART.NR 2168915

In 1/4” (F) 
Ut 1/4” (F)

ÖVRIGA KOMPONENTER

ART.NR BESKRIVNING

53411 Kommunikationskabel, för att ansluta mellan 
modulerna

53393 Signalkabel, för att ansluta pulsmätare, givare 
och magnetventiler.

16764 Tryckbegränsningsventil kit
Förebygger skador på pulsmätare orsakade 
av termisk expansion i rörsystemet

ART.NR BESKRIVNING

53407 Streckkodsläsare

53409 Magnetkortsläsare

53419 Dallas iButton-läsare

53415 Serieport-kit

REKOMMENDERADE TILLVAL

• Vi är ett svenskt varumärke som specialiserat på tillverkning, distribution och support 
av miljövänliga produkter och skräddarsydda lösningar för hantering av smörjmedel och 
andra vätskor.

• Vi är kända för vår snabba support och service, från enkla råd och tips till fullt integrerade 
system, anpassade till varje kunds behov.


