
 
 
ADVARSELS-APP FORUDSER RISIKO FOR NEDETID  
 
Tænk, hvis du kunne forudse, at der snart vil ske fejl eller svigt i et af dine vigtigste pumpesystemer. Det 
kan du med JS Maintenance Mate® - en ny, intelligent pumpefunktion, som overvåger slitage og advarer 
operatøren i god tid. 
 
Den nordjyske pumpeproducent JS Proputec, som nok er bedst kendt for sine lamelpumper til 
kødforarbejdning, har længe været foregangsvirksomhed inden for sit felt. I 1982 var virksomheden den 
første til at indføre en lamelpumpe, som kunne imødekomme de store og omfattende krav inden for 
fiske- og kødforarbejdningsindustrien. I dag har JS Proputec med sit seneste skud på stammen taget 
pumpeindustrien til helt nye højder med en IoT-løsning (“Internet of Things”), som har fået navnet 
Maintenance Mate®.  
 

JS Maintenance Mate® vil snart være standard på samtlige af JS 
Proputecs pumper og vil ligeledes kunne fås som en add-on, der nemt 
kan påmonteres på eksisterende enheder. JS Maintenance Mate® er en 
lille, elektronisk enhed, som giver operatører af procespumper direkte 
adgang til oplysninger om slitage på de enkelte pumper – eller alle 
pumperne samtidig. Hvis der er opstået et problem, udløses der en 
alarm, og du kan derved iværksætte de nødvendige foranstaltninger i 
god tid for at undgå nedbrud. Men ifølge pumpeproducenten er dette 
kun begyndelsen. 
 
 
 
 
 

Usynlig risiko for nedetid  
Håndtering af restprodukter i forbindelse med kødforarbejdning medfører en omfattende slitage på 
pumpeudstyret. Men indtil nu har denne slitage bogstavelig talt været usynlig, indtil der er opstået 
mekaniske fejl eller svigt, så kødforarbejdningen tvinges til en voldsom opbremsning, og så kører 
”omkostnings-taxameteret”, indtil der kommer nye reservedele hjem, så udstyret kan repareres. 

Vedligeholdelsesboksen JS Maintenance 
Mate giver mulighed for adgang til LIVE 
pumpeoplysninger. 



 
De mere avancerede pumper, som bruges i dag, har til formål at hjælpe operatørerne ved at afgive et 
alarmsignal, hvis enheden ophører med at fungere. Det er selvfølgelig rart at vide, hvis det ikke er muligt 
at få oplysningerne i bedre tid, men JS Maintenance Mate® rækker altså noget længere end dette 
niveau. 
 
 
Forudser nedbrud  
“Det mest fascinerende ved JS Maintenance Mate® er, at den giver 
operatørerne mulighed for at ’kigge ind’ i hver enkelt pumpe,” siger 
Rene Jensen, som er salgschef hos JS Proputec. “Nu kan vi rent faktisk 
forudse mulige nedbrud med meget stor nøjagtighed, og på den måde 
kan vores kunder planlægge deres præventive vedligeholdelse, så den 
kan falde sammen med andre nedetider.” 
 
Den populære pumpeproducent har altid haft fokus på kunderne og 
brugervenlighed. Derfor har JS Proputec designet JS Maintenance Mate® 
som et enkelt og ukompliceret supplement til pumperne. Den nye enhed 
bliver standard på alle virksomhedens lamelpumper fra begyndelsen af 
2021, og der vil ikke være ekstra omkostninger forbundet med den nye 
kapacitet. Enheden kan også eftermonteres på eksisterende pumper ved 
hjælp af det praktiske forbindelsessæt, som meget hurtigt kan 
installeres. 
 
Det er da smart! 
JS Maintenance Mate® er i høj grad frontløber i den nye bølge af IoT-enheder (Internet of Things), som 
digitalt leverer data til produkternes brugere, dvs. lige fra køleskabe til industrimaskiner, og som f.eks. 
også kan levere data til producenterne, så de hele tiden kan forbedre deres produkter. Disse enheder er 
designet til at kunne arbejde, uden at du skal bruge ret meget tid og opmærksomhed på dem – og det 
krav lever JS Maintenance Mate® bestemt også op til.  
  
Der sidder en QR-kode på siden af enheden, så brugeren hurtigt og nemt kan downloade den gratis app. 
Brugeren kan herefter oprette en profil med pumpenummer, mailadresse og password, hvorefter der 
aktiveres et SIM-kort inde i enheden. Hvis det ønskes, kan operatøren nu vælge den type materiale, der 
skal pumpes, og indstille alarmen. De krypterede data leveres nu fra enheden til appen, så kunden kan 
handle hurtigt for at undgå unødig nedetid. Derudover kan denne løsning også give mange nyttige 
oplysninger, som kan hjælpe JS Proputecs R&D-team til at gøre virksomhedens produkter endnu bedre. 
 
“Brugervenlighed og enkelthed har været de vigtigste designparametre for os i udviklingen af denne nye 
løsning,” forklarer Rene Jensen. “Alle, som kan bruge en skruetrækker og en svensknøgle, og som kan 
installere en app på enten en smartphone, tablet eller computer, kan også bruge denne løsning. 
Bagefter er det bare at tjekke appen i ny og næ og handle på de nye notifikationer.” 

Rene Jensen, salgschef hos 
JS Proputec A/S  

 



Gode vibrationer 
Lejet i pumperne er beskyttet af et mekanisk segl. Hvis 
dette segl begynder at lække på grund af slitage, vil 
materialerne begynde at trænge ind i lejet, hvilket så er 
med til at slide på lejet. JS Maintenance Mate® kan 
vurdere denne slitage ved at overvåge RPM, vibrationer, 
og tryk inde i lejehuset. Der dannes således et fuldt 
overblik over pumpens status og tilstand på baggrund af 
de målte vibrationer, og pumpens temperatur kan også 
bestemmes ved samme lejlighed. Selvom disse 
funktioner i første omgang kan virke ret enkle, så kræver 
det faktisk meget arbejde at vurdere mønstrene bag 
slitage og fejl på tværs af de forskellige pumpemodeller, 
som pumper forskellige typer restprodukter. Det ville 
betyde, at forskellige algoritmer skulle udvikles og 
raffineres for at kunne afspejle disse mønstre. 
 
“Vi har brugt tusindvis af timer på pilotopsætning ude hos vores kunder i Polen, Tyskland, Sverige og 
Danmark, hvor vi har pumpet materialer som kød, fisk samt afskåret kylling, svinekød og oksekød for at 
undersøge effekten på pumpernes vibrationer, efterhånden som lamellerne begynder at blive slidte,” 
fortæller Rene Jensen.“ Derefter nåede vi frem til 4 forskellige scenarier, som giver os mulighed for at 
forudse tidspunkterne for nedbrud ret præcist. Efterhånden som enheden opsamler flere og flere data 
på tværs af kundernes mange installationer, kan vi opnå en endnu større præcision.” 
 
Når den enkelte JS Maintenance Mate®-enhed først er installeret, kræver den ikke så meget mere 
opmærksomhed – du skal ikke engang tænke på at skifte batteri, da kredsløbet er strømforsynet via en 
lille generator, som er tilsluttet pumpeakslen.  
 
En intelligent app 
JS Maintenance Mate®-appen viser direkte data på et farvekodet 
‘dashboard’. De enkelte pumper vises med grønt, hvis alt er ok, 
med gult, hvis der snart er behov for service og/eller nye 
reservedele, og i rød, hvis pumpen p.t. er ude af drift. Enheden er 
endda intelligent nok til at vise, hvilke reservedele du bør have klar 
– og oplysninger om disse dele kan så sendes direkte til JS Proputec 
eller forhandlerne for at kunne indhente tilbud eller afgive 
bestilling.  
 
Der kan også trækkes mere detaljerede data ud fra appen, så de 
erfarne operatører kan få endnu mere brugbar viden, via 
udlæsning af data i et excel-ark. Der vil løbende blive tilføjet 
relevante videoer og andre nyttige materialer til appen.  
 
Og hvis du er farveblind, har appen også et indbygget system med 
smiley’er – alt sammen for at øge designets brugervenlighed. 
 
 
 

JS Maintenance Mate  
monteret på en JS lamelpumpe. 

 

Appen til JS Maintenance Mate giver  
adgang til LIVE pumpedata 24/7.  

Og du kan selvfølgelig downloade 
 appen helt GRATIS!  

 



Et skridt mod større bæredygtighed  
Fødevareforarbejdningsindustrien er genstand for flere og flere undersøgelser i forhold til vand- og 
energiforbrug, og derfor vælger mange virksomheder at slå et slag for bæredygtigheden. Og her kan JS 
Maintenance Mate® selvfølgelig også bidrage meget positivt. 
 
“Efterhånden som lamellerne bliver slidt ned, har operatørerne en tendens til at øge RPM’erne, så de er 
højere end den første og mest effektive pumpeindstilling for en bestemt type restprodukt,” siger Rene 
Jensen. “Dette kræver selvfølgelig mere energi, og pumpen/pumperne bliver derfor ineffektive og kører 
ikke, som de skal. Det belaster ikke kun vores planet, men også kundens strømbudget. Og de data, som 
leveres af JS Maintenance Mate®, kan vise, at du faktisk godt kan nøjes med at skifte de små 
komponenter i stedet for de store, så pumpen igen kan køre effektivt og optimalt. Det er også med til at 
spare ressourcer for både kunden og miljøet.” 
 
Viden er magt 
Man siger jo ofte, at viden er magt, og for både store og små kødforarbejdningsvirksomheder er der 
store gevinster at hente fra de data, som leveres via JS Maintenance Mate®.  
 
Som Rene Jensen siger, så går JS Proputec en stor fremtid i møde med denne nye løsning: “Vi 
sammenligner gerne JS Maintenance Mate® med de computerbaserede analyser, som mekanikeren 
udfører på en luksusbil på værkstedet. Her får mekanikeren også oplysninger, som ikke kun tager højde 
for bilens model og alder, men også for, hvor hårdt, hvor langt og hvor hurtigt brugeren kører bilen. Alle 
disse parametre har f.eks. betydning for, hvor tit der skal skiftes olie på bilen.” 
 
“Endelig vil JS Maintenance Mate® IoT-enhederne også kunne levere et endnu højere niveau af 
kontekstsensitiv, skræddersyet intelligens, som sikrer knivskarp præcision – både i forhold til, hvad der 
kan risikere at gå galt og hvornår, og hvad der præcist skal gøres ved det,” slutter han. 
 
------------------------------------------------------------- 
 
Om JS Proputec 
JS Proputec A/S er en succesfuld producent af patenterede og 
specialfremstillede produkter, som er udviklet til at sikre den 
lange levetid og brugervenlighed, der kræves til nogle af verdens 
mest omfattende industriprocesser. 
 
Virksomhedens brede produktsortiment omfatter både 
lamelpumper, slibemaskiner, rørrensningssystemer og 
fødekar. Disse produkter bruges inden for en lang række 
områder, hvor der er behov for pumpning, slibning, afvanding og 
transport. 
 
 
 
 
 

JS Proputec A/S, fabrikken i Hjørring, 
Danmark. 

 


